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АНОТАЦІЯ 

 

 Грабовська О.О. “Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному 

процесі України”- Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право”. Київський  національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України. Київ, 2018. 

 За результатами дисертаційного дослідження визначено теоретико-правові 

проблеми цивільного процесуального доказування в умовах судової реформи, 

системних змін у цивільному процесуальному законодавстві та у судовій практиці. 

Зроблено висновок, що протягом кількох століть усі джерела цивільного 

процесуального права, незважаючи на різне походження (польське, литовське, 

руське, власне українське тощо), регулювали види доказів, а законодавчі акти більш 

пізнього періоду – й порядок перевірки, дослідження, оцінки тощо. Поняття 

“доказування” не розкривалось. Інтенсивний розвиток інституту доказування на 

доктринальному рівні розпочався на стику ХІХ-ХХ століть, чому сприяв Статут 

цивільного судочинства 1864 р. У радянський період часу усі прогресивні ідеї 

Статуту були відкинуті або знівельовані, а законодавство цього періоду у контексті 

регулювання інституту доказування характеризується надлишковими і такими, що 

не відповідають природі цивільного судочинства, слідчими засадами, спрямованими 

на встановлення фактів і обставин. І лише після набуття Україною незалежності 

погляди вітчизняних вчених було звернено на історичні пам’ятки правничої думки, 

відтворено втрачені традиції здійснення судової діяльності, які грунтувалися на 

засадах  справедливості.   

      У роботі сформульовано поняття «доказування у цивільному процесі» як 

пізнавально-практичної діяльності учасників справи, яка: 1) зумовлена юридичною 

заінтересованістю; 2) урегульована масивом законодавчих актів національного і 

наднаціонального характеру; 3) заснована на основоположних принципах 
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цивільного процесуального права; 4) спрямована на переконання суду в тому, що 

факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення, підтверджують 

заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою встановлених законом засобів; 

6) здійснюється під процесуальним керівництвом суду та за його сприяння. 

            Глибоке дослідження гносеологічної складової доказової діяльності, 

звернення у даному зв’язку до різних наук сприяло висновку про те, що 

доказування – це єдність логічного, психологічного, соціологічного, лінгвістичного 

та інших факторів, які тісно переплітаються і становлять симбіоз. Здатність 

суб’єктів доказування логічно мислити дозволяє формувати хід суджень, 

умовиводів, правильно вибудовувати стратегію і тактику доказування та 

доведення, висувати гіпотези, проводити аналогії, спростовувати тощо. 

Етимологія поняття «доказ», наукові висновки сприяли висновку про те, що 

у загальному плані поняття «доказ» означає будь-що, чим сторона може 

скористатися для підтвердження або спростування того, про що стверджується. 

Водночас висновки про те, що відповідні дані (інформація) є доказом для учасника 

справи і для суду, можуть ґрунтуватися на різних умовиводах і мають різні 

юридичні наслідки. Внаслідок цього зроблено висновок про двоїстість категорії 

“доказ”: з одного боку це надані суду у визначений законом спосіб учасниками 

справи дані (інформація) про факти та обставини з метою обґрунтування своїх 

вимог чи заперечень, з іншого - це дані (інформація), визнані судом доказами 

внаслідок їх дослідження та оцінки. 

Застосування порівняльного методу дозволило констатувати, що типологію 

цивільного судочинства певної країни визначає насамперед специфіка правового 

регулювання доказування національним цивільним процесуальним 

законодавством. Виокремлено критерії, що визначають модель чи тип цивільного 

судочинства: 1) характер передбачених цивільним процесуальним законодавством 

прав і обов’язків суду, спрямованих на встановлення фактів та обставин; 

2) сукупність прав та обов'язків сторін та інших учасників справи у доказуванні та 

доведенні, а також гарантії їх реалізації; 3) баланс у взаємодії суду та учасників 
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справи; 4) міра можливості учасників справи діяти у суді через кваліфікованого 

представника.  

      Аналіз  прийомів і способів реалізації у національному цивільному 

судочинстві України права на справедливий судовий розгляд як міжнародного 

стандарту правосуддя з позицій доказування сприяв висновку про те, що у практиці 

ЄСПЛ відображено лише загальні аспекти процедури доказування і лише з позиції 

реалізації у цивільному судочинстві права на справедливий судовий розгляд.  

Внаслідок виокремлення із системи функціональних принципів цивільного 

процесуального права базових для сфери доказування, з'ясування їх 

функціонального призначення та взаємодії, обгрунтовано висновок про те, що для 

сфери цивільного процесуального доказування принцип змагальності – ідеологічно 

основоположний, а його законодавча регламентація визначає загальні та спеціальні 

правила розподілу прав і обов'язків щодо доказування, специфіку процедури 

розкриття та оцінки доказів.  

Звертається увага на те, що для забезпечення змагального процесу неухильне 

дотримання принципу процесуальної рівності – найважливіший фактор, 

невід’ємний елемент. Процесуальна рівність є одним із концептів справедливого 

судочинства. Правові гарантії процесуальної рівності запобігають дискримінації 

однієї сторони та наданню привілеїв іншій. 

Запропоновано наукову позицію про те, що безпосередність – галузевий 

режим (спосіб, метод) дослідження доказів, який дає змогу учасникам справи 

досягти мети доказування, а суду – мети встановлення фактів та обставин. Саме 

тому цей галузевий режим покладено в основу одного із функціональних 

принципів цивільного процесуального права – принципу безпосередності. 

Розроблено поняття та  структуру предмета доказування у цивільному 

судочинстві як концептуальної категорії, його межі та особливості формування у 

цивільному судочинстві. Враховуючи юридичний характер фактів та обставин 

здійснено класифікацію предмета доказування у цивільному судочинстві у такий 

спосіб: а) загальний предмет доказування, тобто що саме у кожній цивільній справі 

має бути включено до предмета доказування, – факти та обставини, якими 
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обґрунтовано заявлені вимоги чи заперечення або які мають інше значення для 

вирішення справи; б) категоріальний (родовий) предмет доказування – сукупність 

фактів та обставин, які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої справи 

відповідної категорії (роду); в) безпосередній (специфічний) предмет доказування 

– факти та обставини, включення яких до предмета доказування зумовлено 

специфікою конкретної справи. Виокремлено також особистісний предмет 

доказування – сукупність фактів та обставин, які кожна юридично заінтересована 

особа вважає необхідними для доказування і доведення з метою отримання 

прийнятного результату. 

Основою позиції про необхідність розмежування функцій суду та учасників 

справи – юридично заінтересованих осіб у сфері цивільного процесуального 

доказування є мета: в учасників справи – доказати факти та обставини, якими вони 

обґрунтовують вимоги чи заперечення; у суду – встановити їх. Мета залучення у 

справу інших учасників судового процесу – сприяти учасникам справи та суду у 

цій діяльності. Таке розмежування відповідає змагальній природі цивільного 

процесуального доказування, дає змогу не допускати помилкових висновків про 

елементи цивільного процесуального доказування, про його стадійність тощо. 

Ключові слова:  вчення про цивільне процесуальне доказування, 

доказування та доведення, пізнання, докази, властивості доказів, нормативна 

основа доказування, змагальність, рівність, безпосередність, предмет доказування, 

факти та обставини, факти матеріально-правового характеру, факти процесуально-

правового характеру, суб’єкти доказування. 
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National University of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2018. 
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   Due to the results of the dissertation research, after the adoption in 2017 of the 

new edition of the Civil Procedural Code of Ukraine, a new concept of proof in civil 

proceedings was developed.  

 It is concluded that over several centuries, all sources of civil procedural law, 

regardless of their various origins (Polish, Lithuanian, Russian, actually Ukrainian, etc.), 

regulated the types of evidence, and legislative acts of a later period - and the order of 

verification, research, evaluation, etc. The concept of "proof" was not specified. The 

intensive development of the institute of evidence at the doctrine level began at the 

intersection of the nineteenth and twentieth centuries, which was facilitated by the Statute 

of the Civil Proceedings of 1864. During the Soviet period all progressive ideas of the 

Charter were rejected or neglected, and the legislation of this period in the context of the 

regulation of the institute of evidence is characterized by excessive and non-compliant 

with the nature of civil justice, investigative principles aimed at establishing facts and 

circumstances. And only after the independence of Ukraine, the views of domestic 

scholars were drawn to historical reminders of legal thought, restored lost tradition of 

judicial activity, which was based on the principles of justice.  

Taking into account these shortcomings, the notion of "proof in the civil process" 

is formulated as a cognitive and practical activity of the participants of the case, which: 

1) is due to legal interest; 2) is regulated by an array of legislative acts of national and 

supranational nature; 3) is based on the fundamental principles of civil procedural law; 4) 

is aimed at conviction of the court that the facts and circumstances, which substantiate 

claims or objections, confirm the declared claims; 5) is implemented with statutory 

means; 6) is carried out under the procedural guidance of the court and with its 

assistance. 

The purpose of establishing court facts and circumstances can not but be 

subordinated to the general task and purpose of the administration of justice in civil 

cases, enshrined in Part 1 of Art. 2 CPC of Ukraine: fair, impartial and timely 

consideration and resolution of civil cases in order to effectively protect violated, 

unrecognized or disputed rights, freedoms or interests of individuals, rights and interests 

of legal entities, and the interests of the state. Proving the facts and circumstances of the 
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participants in the case contributes to the fulfillment of the tasks of civil justice and the 

achievement of the above-mentioned goal. 

 A profound study of the epistemological component of evidential activity, the 

reference in this connection to various sciences contributed to the conclusion that proof is 

a unity of logical, psychological, sociological, linguistic and other factors that are closely 

interwoven and form a symbiosis. The ability of subjects of proof to logically think 

allows us to formulate the course of judgments, reasoning, to correctly formulate strategy 

and tactics of evidence and proof, to put forward hypotheses, to conduct analogies, to 

refute, etc. 

The etymology of the concept of "evidence", the scientific conclusions contributed 

to the conclusion that in general terms, the concept of "evidence" means anything that the 

party can use to confirm or refute what is claimed. At the same time, the conclusion that 

the relevant data (information) is evidence for a party to a case and for a court may be 

based on different inferences and have different legal consequences. Consequently, the 

conclusion is made on the duality of the category "evidence": on the one hand, it is 

provided to the court in the manner prescribed by law by the parties to the case data 

(information) on facts and circumstances in order to substantiate their claims or 

objections, on the other hand, the data (information) recognized by the court as evidence 

from their research and evaluation.        

The application of the comparative method has made it possible to state that the 

typology of civil proceedings in a particular country determines, first of all, the 

specificity of the legal regulation of proof by the national civil procedural law. The 

criteria defining the model or type of civil proceedings are set out: 1) the nature of the 

court's rights and obligations provided for by the civil procedural law, aimed at 

establishing the facts and circumstances; 2) the set of rights and obligations of the parties 

and other participants in the case in proving and proofing, as well as guarantees of their 

implementation; 3) balance in the interaction of the court and the participants of the case; 

4) the extent of the possibility of parties to the case to act in court through a qualified 

representative.  
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Analysis of the methods and techniques for exercising the right to a fair trial as an 

international standard of justice from the viewpoint of proof in the national civil justice 

system of Ukraine from the standpoint of evidence contributed to the conclusion that in 

practice the ECtHR reflects only the general aspects of the procedure of proof and only 

from the viewpoint of the right to a fair trial in civil legal proceedings.   

As a result of separation from the system of functional principles of civil 

procedural law, basic for the sphere of proof, clarification of their functional purpose and 

interaction, the conclusion is based on the fact that for the area of civil procedural proof 

the principle of competition is ideologically fundamental, and its legal regulation defines 

general and special rules of distribution the rights and duties of proof, the specifics of the 

procedure for the disclosure and evaluation of evidence.  

Attention is drawn to the fact that to ensure a competitive process strict adherence 

to the principle of procedural equality is the most important factor, an integral element. 

Procedural equality is one of the concepts of fair trial. Legal guarantees of procedural 

equality prevent the discrimination of one party and the granting of privileges to another.  

The scientific position is proposed that spontaneity is an industry mode (means, 

method) of evidence study, which allows the participants to achieve the goal of proof, 

and the court - the purpose of establishing facts and circumstances. That is the reason for 

this sectoral regime to be the basis of one of the functional principles of civil procedural 

law - the principle of immediacy. 

The concept and structure of the object of proof in civil legal proceedings as a 

conceptual category, its limits and peculiarities of formation in civil legal proceedings are 

developed. 

Taking into account the legal nature of the facts and circumstances, the 

classification of the subject of evidence in a civil proceeding has been carried out in the 

following way: a) the general subject of proof, that is, exactly in every civil case the 

subject of evidence must include, - the facts and circumstances which substantiated the 

claims or objections, or which have a different meaning for solving the case; b) 

categorical (generic) item of evidence - a set of facts and circumstances that are 

established when considering and resolving any case of the relevant category (kind); c) 
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the direct (specific) item of evidence - the facts and circumstances which inclusion in the 

subject of proof is due to the specifics of the particular case.  

A personal item of evidence is also identified - a set of facts and circumstances that 

each legally interested person considers necessary for proving and proofing in order to 

obtain an acceptable result. 

The basis for the position on the need to differentiate between the functions of the 

court and the participants of the case, legally interested persons in the field of civil 

procedural evidence, is the objective: for the participants of the case - to prove the facts 

and circumstances on which they substantiate claims or objections; for court - to consider 

them. The purpose of involving other participants in the trial process is to assist the 

participants in the case and the court in this activity. Such a distinction is consistent with 

the adversarial nature of civil procedural evidence making it possible not to allow false 

conclusions on the elements of civil procedural evidence, its stage, etc. 

Key words:  doctrine of civil procedural proof, proof and proving, knowledge, 

evidence, properties of evidence, legal framework of proof, competition, equality, 

immediacy, fact in proof, facts and circumstances, facts of substantive nature, facts of 

procedural nature, subjects of proof. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Останніми десятиліттями 

цивільне процесуальне законодавство багатьох країн світу суттєво модернізується. 

З метою оновлення традиційних процедур, які втратили свою актуальність, 

запроваджуються сучасні методи розгляду та вирішення цивільних справ, що 

відповідають вимогам сьогодення. Зарубіжний і національний досвід 

законотворчості відкриває унікальну можливість в умовах реформ, які 

відбуваються в Україні, сформувати ефективний механізм захисту цивільних прав, 

свобод та інтересів, створити таку процедуру розгляду цивільних справ, що буде 

оптимальною для вирішення завдань цивільного судочинства. Досягти цього 

навряд чи можливо поза теоретичним обґрунтуванням ймовірних перетворень та їх 

результативності.  

Для визначення напряму наукових пошуків убачається за доцільне спрямувати 

зусилля у бік найбільш принципових концептів цивільної процесуальної науки і 

практики у цивільних справах. Одним із таких концептів протягом усього періоду 

становлення та розвитку цивільної процесуальної думки і законодавства без 

перебільшення є  доказування. 

Інтенсифікація наукових досліджень цього напряму цивільної процесуальної 

діяльності набула нових обертів наприкінці минулого століття. Новації, закріплені 

на межі ХХ–ХХІ ст. низкою законів у ЦПК України 1963 р., а згодом відтворені й у 

ЦПК України 2004 р., радикально трансформували ідеологію цивільного 

судочинства. Розширення змагальних засад, які змінили становище суду у 

доказуванні, започаткувало широку наукову дискусію стосовно їх доцільності та 

своєчасності. Проблеми судової практики, що виникли у зв'язку з такими 

перетвореннями, в окремих випадках стали перешкодою у захисті прав, свобод чи 

інтересів, тому розробники нової редакції ЦПК України надали суду  нових 

повноважень щодо наповнення цивільних справ доказами, посилили 

відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання або зловживання 

правами та обов'язками в сфері цивільного процесуального доказування. Водночас  
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запроваджені новації традиційно відносять до слідчих, тому виникли побоювання, 

що розширення прав суду (ex officio) у доказуванні стане кроком назад і 

гальмуватиме розвиток в Україні змагального цивільного судочинства.  

Системний аналіз  ЦПК України засвідчує, що радикальних змін зазнав 

не лише інститут доказування, а й решта інститутів, та оскільки доказування 

пов'язано з усіма сферами цивільної процесуальної діяльності, логічною видається 

потреба у глибокому науковому аналізі процесів, що відбулися. Цей фактор 

визначає актуальність проблематики доказування та її своєчасність.  

Потреба у формуванні сучасної теоретичної основи доказування у цивільному 

процесі зумовлена також інтеграційними процесами, необхідністю приведення 

національного цивільного процесуального законодавства України у відповідність 

до європейських стандартів, визначених, зокрема, у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та відображених у правових позиціях 

Європейського суду з прав людини.  

Значний науковий інтерес до проблематики доказування отримав прояв іще в 

епоху проведення судової реформи у ХІХ ст. Засновуючись на європейських 

традиціях, переважно німецьких і французьких, а також ураховуючи самобутність 

вітчизняного цивільного процесу, правники того часу, зокрема Є. В. Васьковський, 

А. Х. Гольмстен, К. І. Малишев, М. М. Михайлов, Є. О. Нефедьєв, С. В. Пахман, 

Т. М. Яблочков та інші, започаткували  розробку інституту доказування. 

Незважаючи на те, що радянська ідеологія сприяла певній втраті 

спадкоємності наукового знання, посиленню уваги до кримінального 

процесуального права, обмеженню змагальних засад судочинства, розвитку 

законодавства в бік активізації суду у доказуванні тощо, саме у радянський період 

з'явилися фундаментальні наукові праці Р. Е. Гукасяна, М. А. Гурвича, С. Ю. Каца, 

О. П. Клейнмана, С. В. Курильова, Л. Я. Носко, Р. В. Тертишнікова, 

М. К. Треушнікова, Н. О. Чечиної, Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, М. Й. Штефана, 

Я. Л. Штутіна, К. С. Юдельсона та інших, які й сьогодні є неоціненними для 

наукових пошуків. 
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Засновуючись на тому, що у демократичній державі правосуддя може мати 

лише змагальну основу, сучасні вчені, зокрема В. Д. Андрійцьо, С.С. Бичкова, 

О. Т. Боннер, Ж. В. Васильєва-Шаламова, К.В. Гусаров, О. С. Захарова,                 

О.О. Кармаза, Н.О. Кіреєва, В.В. Комаров, В. В. Молчанов, І. В. Решетнікова,      

Ю.Д. Притика, Т. В. Руда, Г. П. Тимченко, О. С. Ткачук, Т. Б. Фартушок, 

М. А. Фокіна, С.Я. Фурса, Т. В. Цюра та інші, тим не менше критично оцінюють 

сучасний стан цивільного судочинства. 

Незважаючи на досить значний науковий доробок у сфері цивільного 

процесуального доказування невирішеними або дискусійними залишаються багато 

питань, які потребують подальших наукових досліджень, зокрема, щодо 

розширення чи звуження змагальних засад у цивільному процесуальному 

законодавстві, доцільності закріплення понять «доказування», «доведення» та 

«докази», розширення переліку засобів доказування, визначення суб’єктів цієї 

сфери процесуальної діяльності, стадій (етапів) доказування тощо.  

У контексті актуальності теми дослідження знаковим видається те, що тією чи 

іншою мірою теоретичні та прикладні аспекти цивільного процесуального 

доказування стосуються інших фундаментальних проблем сучасного цивільного 

судочинства: доступності правосуддя у цивільних справах, забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд, ефективності цивільної процесуальної процедури 

тощо. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної 

науково-дослідної роботи з теми: «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01, номер державної 

реєстрації 0101 U 003 579), яка досліджувалася з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 

2015 р.; а також теми: «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретичних 

положень, що розкривають правову природу процесів та явищ у сфері доказування, 



 22 

їх взаємозв'язки, формулювання нормативних, інституціональних та 

інструментальних елементів моделі цивільного процесуального доказування, 

прогнозування розвитку цивільного процесуального доказування у контексті 

подальшої європеїзації вітчизняного цивільного судочинства.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

– дослідити історичні джерела законодавчого регулювання цивільного 

процесуального доказування і з'ясувати передумови формування наукових поглядів 

щодо сутності доказування у цивільному судочинстві; 

– узагальнити новітні теоретичні висновки та наукові підходи до розуміння 

змісту доказування у цивільному процесі; 

–  визначити мету цивільного процесуального доказування як 

концептуальної правової категорії; 

–  з'ясувати роль пізнання і пізнавальних факторів у доказуванні, їх вплив 

на результати судової діяльності; 

–  розкрити концепт доказу, його функціональні якості, перспективи 

розширення переліку засобів доказування у цивільному судочинстві; 

–  дослідити нормативну основу інституту доказування у цивільному 

судочинстві, виявити прогалини у його законодавчому регулюванні; 

–  визначити прийоми і способи реалізації у національному цивільному 

судочинстві права на справедливий судовий розгляд як міжнародного стандарту 

правосуддя з позицій доказування; 

–  виокремити із системи функціональних принципів цивільного 

процесуального права базові для сфери доказування принципи, з'ясувати їх 

призначення та взаємодію; 

–  розробити, з урахуванням концепції дослідження, поняття та 

встановити структуру предмета доказування, його межі та особливості формування 

у цивільному судочинстві; 

–  визначити специфіку процесуальної діяльності суду, юридично 

заінтересованих у справі осіб, а також інших учасників судового процесу у 

доказуванні та доведенні; 
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–  сформулювати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, 

спрямовані на удосконалення регламентації сфери доказування національним 

цивільним процесуальним законодавством, усунення проблем судової практики.  

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах.  

Предмет дослідження – теоретико-правові проблеми доказування у 

цивільному процесі України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить сукупність 

загальнонаукових і загальноправових способів і прийомів вивчення правових явищ, 

а також спеціальних методів пізнання, які склалися у системі наукового знання. 

Основоположним загальнонауковим методом цього дослідження є принципи, 

закони та категорії діалектики, які дали змогу виявити відмінності у наукових 

підходах і висновках про досліджуваний предмет, закономірності та протиріччя і з 

урахуванням протилежності висловлених позицій і постійних змін у законодавстві 

визначити проблемні аспекти цивільного процесуального доказування, віднайти 

оптимальні шляхи вирішення актуальних проблем правотворчості та 

правозастосування (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1–3.3, 4.1– 4.7, 5.1–5.3). Метод системного 

аналізу сприяв формуванню поглядів на цивільне процесуальне доказування як на 

систему специфічних процесуальних правовідносин, цілісний об'єкт наукового 

аналізу, встановленню внутрішніх зв'язків його елементів (підрозділи 1.1, 1.2, 5.1–

5.3, 6.1–6.6). Застосування діяльнісного підходу як загальнонаукового методу 

дослідження дало можливість продемонструвати цивільне процесуальне 

доказування з позиції діяльності, врахувати статику та динаміку розвитку 

цивільного судочинства, сформулювати теоретичні висновки і гіпотези про засоби 

встановлення фактів та обставин у цивільних справах (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1–3.3, 

5.1–5.3). Загальнонаукові методи об'єктивності та всебічності пізнання предмета, 

руху від абстрактного до конкретного, від конкретного до абстрактного, аналізу і 

синтезу, дедукції та індукції, порівняльного та історичного методів, а також інші 

прийоми дали змогу охарактеризувати проблеми доказування у цивільному 

судочинстві із загальнонаукових позицій, з'ясувати місце та значення досягнених 
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теоретичних положень у системі вже сформульованих наукових знань про 

правосуддя у цивільних справах (підрозділи 1.1, 2.1–2.4). 

Характер цієї роботи визначив використання як методологічної основи для неї 

загальноправових способів і прийомів вивчення дійсності. До їх числа належать: 

формально-догматичний метод, застосування якого сприяло не лише формуванню 

понятійно-категоріального апарату, а й аналізу чинних законодавчих норм як свого 

роду замкненої системи, що у своїй цілісності дає можливість виявити особливості 

вітчизняної моделі цивільного процесуального доказування; історико-правовий 

метод став необхідним для розуміння джерел і логіки становлення змагального 

цивільного судочинства, сутності механізму доказування у цивільних справах у 

різні періоди часу та характеру його еволюції, уникнення помилок минулого, 

спадкоємності усього найціннішого із багатого досвіду нашої країни; порівняльно-

правовий метод слугував пізнанню цивільних процесуальних норм та інститутів 

інших держав, з'ясуванню спільного і відмінного у правовому регулюванні 

цивільного процесуального доказування в умовах взаємного впливу різних 

правових систем, виявленню переваг та упущень, удосконаленню на цій основі 

національної цивілістичної процесуальної теорії і практики (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 та інші). 

Спеціальним методом дослідження теоретико-практичних проблем 

доказування у цивільному процесі став метод узагальнення та аналізу судової 

практики, який дав змогу виявити прогалини у законодавчому регулюванні 

цивільного процесуального доказування та сформулювати такі положення і 

висновки, які будуть сприйняті практиками (підрозділи 2.3, 3.1–3.3). 

Емпіричну основу дослідження становлять постанови пленуму та правові 

позиції Верховного Суду України, Верховного Суду, практика судів першої та 

апеляційної інстанцій, практика ЄСПЛ тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим комплексним науковим дослідженням теоретико-правових проблем 

доказування у цивільному процесі України в умовах проведення сучасної судової 

реформи,  системного оновлення цивільного процесуального законодавства, 
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формування новітньої практики застосування цивільного процесуального 

законодавства. 

Уперше: 

1. Вибудовано концепцію взаємодії суду, учасників справи та інших учасників 

судового процесу, засновану на доктринальних положеннях і поглядах про мету 

цивільного процесуального доказування, методи та засоби встановлення фактів та 

обставин, правову природу явищ, що виникають у цій сфері, їх взаємозв'язки і 

внутрішню єдність, які досліджено у контексті регулюючого впливу норм 

цивільного процесуального права на суспільні відносини, що виникають при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах. 

2. Сформульовано поняття «доказування у цивільному процесі» як 

пізнавально-практичної діяльності учасників справи, яка: 1) зумовлена юридичною 

заінтересованістю; 2) урегульована сукупністю законодавчих актів національного і 

наднаціонального характеру; 3) заснована на основоположних принципах 

цивільного процесуального права; 4) спрямована на переконання суду в тому, що 

факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення, підтверджують 

заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою встановлених законом засобів; 

6) здійснюється під процесуальним керівництвом суду та за його сприяння. 

3. Виокремлено конститутивні елементи конструкції цивільного 

процесуального доказування: а) суб'єкти доказування – учасники справи, що 

зумовлено їх юридичною заінтересованістю і характером цивільних процесуальних 

правовідносин; б) предмет доказування – факти та обставини, якими обґрунтовано 

вимоги чи заперечення та з яких формується предмет доказування; в) мета 

доказування – переконання суду у наявності чи відсутності фактів та обставин, про 

які стверджується; г) забезпечувальні фактори – гарантовані законодавством права 

та обов'язки, прийоми і засоби; ґ) процесуальний порядок доказування – 

упорядкованість дій учасників судового процесу.  

4. Обґрунтовано, що дефініція «доказ» - багатоаспектна і така, що містить 

не лише юридико-практичну складову, а й логічну, психологічну, лінгвістичну 

тощо, а тому не може бути однозначно вираженою у нормі закону. 
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 Враховуючи функції суду та інших суб’єктів у сфері цивільного 

процесуального доказування доведено подвійність юридичної природи доказів. На 

підставі цього сформульовано висновок, що докази - це: 1) надані суду у 

визначений законом спосіб учасниками справи дані (інформація) про факти та 

обставини з метою обґрунтування своїх вимог чи заперечень; 2) дані (інформація), 

визнані судом доказами внаслідок їх дослідження та оцінки. 

5. Аргументовано, що законодавча фундаменталізація позовної форми захисту 

цивільних прав і відсутність деталізації доказування для непозовних проваджень 

впливають на специфіку моделі взаємодії заявників та інших заінтересованих осіб і 

суду з питань концентрації доказів. Обґрунтовано необхідність більш визначеної 

нормативної регламентації прав та обов'язків заявників та інших заінтересованих 

осіб у сфері доказування. 

6.  Враховуючи тенденції зближення різних правових систем при розгляді та 

вирішенні цивільних справ, яке спостерігається останніми десятиліттями, 

пропонується розвивати національне цивільне процесуальне законодавство 

України в бік посилення суддівської дискреції, надання суду можливості, 

враховуючи специфіку конкретної цивільної справи, ухвалювати рішення, 

керуючись принципами верховенства права, справедливості, пропорційності тощо, 

та відходити від так званої «букви закону» і догматичних уявлень про змагальний 

процес.   

7. Доведено помилковість включення норм права іноземних держав до 

предмета доказування, оскільки: 1) учасники справи хоча і мають право посилатися 

на норми права іноземної держави та впливати на вибір застосовуваного права, 

проте не зобов’язані доказувати та доводити їх зміст; 2) відповідна норма  

матеріального права іноземної держави підлягає встановленню національним 

судом України з метою кваліфікації правовідносин, що встановлюються, а не факту 

чи обставини; 3) для з'ясування змісту норм права іноземної держави суд може 

звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи 

інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити 

експертів з питань права.  
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8. З урахуванням юридичного характеру фактів та обставин здійснено 

класифікацію предмета доказування у цивільному судочинстві у такий спосіб: 

а) загальний предмет доказування, тобто що саме у кожній цивільній справі має 

бути включено до предмета доказування, – факти та обставини, якими 

обґрунтовано заявлені вимоги чи заперечення або які мають інше значення для 

вирішення справи; б) категоріальний (родовий) предмет доказування – сукупність 

фактів та обставин, які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої справи 

відповідної категорії (роду); в) безпосередній (специфічний) предмет доказування 

– факти та обставини, включення яких до предмета доказування зумовлено 

специфікою конкретної справи. 

Наведена класифікація предмета доказування переважно прив’язана до 

компетенції суду щодо формування предмета доказування. Виокремлено також 

особистісний предмет доказування – сукупність фактів та обставин, які кожна 

юридично заінтересована особа вважає необхідними для доказування і доведення з 

метою отримання прийнятного результату. Зважаючи на змістовну характеристику 

визначених видів предмета доказування, доведено, що загальний і категоріальний 

(родовий) предмет доказування у взаємодії становлять стандарт предмета 

доказування у цивільному судочинстві, тобто обов’язкову сукупність фактів та 

обставин, які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої цивільної 

справи. 

9. Запропоновано нову групу юридичних фактів і обставин – факти та 

обставини, які обгрунтовують постановлення судом окремих ухвал. 

Факти та обставини, які встановлюються судом у випадках невиконання або 

неналежного виконання органами чи посадовими особами обов’язків, 

передбачених законом і пов’язаних з компетенцією, не підлягають доказуванню 

учасниками справи, а тому не повинні включатися до предмета доказування.  

10. Наголошено на необхідності розрізняти поняття «факти, визнані 

стороною» та «безспірні факти», які традиційно застосовуються у теорії 

доказування для позначення одного й того самого правового явища. З урахуванням 
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етимології зазначених понять саме визнані факти та обставини несуть юридичне 

навантаження.  

Удосконалено: 

1. Наукову позицію про взаємозалежність і взаємозумовленість фактичних 

даних і процесуальної форми отримання інформації про них: судовий доказ – 

поняття, в якому між собою поєднані фактичні дані (інформація про обставини 

справи) та їх процесуальні джерела (засоби доказування), визначені цивільним 

процесуальним законом.  

2. Поняття “розкриття доказів” у цивільному судочинстві. Виділено основні 

його елементи: вказівка на факти та обставини, зазначення доказів, їх подання до 

суду та надання для ознайомлення іншим учасникам справи. 

3. Поняття «межі формування предмета доказування» як «необхідну для 

правильного розгляду та вирішення справи, ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення сукупність фактів та обставин, що підлягає встановленню 

судом і доказуванню учасниками справи». 

4. Правову позицію про те, що лише всесвітньовідомі та відомі на всій 

території України загальновідомі юридичні факти не потребують спеціального 

оформлення. Для визнання певних подій локальними загальновідомими фактами і 

звільнення від обов’язку їх доказування необхідним є відповідне процесуальне 

оформлення шляхом постановлення мотивованої ухвали. Висновок суду про 

визнання ним факту локальним загальновідомим, а також мотиви такого визнання 

повинні бути відображені у судовому рішенні для уникнення ускладнень під час 

перегляду рішень судами вищих інстанцій. 

5. Поняття преюдиціальних фактів як таких, що не потребують доказування, 

оскільки були встановлені іншим судом, зафіксовані у рішенні, яке набрало 

законної сили, а тому є обов’язковими для інших судів.  Суд може вважати такими, 

що мають преюдиціальне значення, лише ті факти та обставини, які відображені у 

рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду справи по суті.  
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Дістали подальшого розвитку: 

1. Критерії, що визначають модель цивільного судочинства: 1) характер 

передбачених цивільним процесуальним законодавством прав і обов’язків суду, 

спрямованих на встановлення фактів та обставин; 2) сукупність прав та обов'язків 

сторін та інших учасників справи у доказуванні та доведенні, а також гарантії їх 

реалізації; 3) баланс у взаємодії суду та учасників справи; 4) міра можливості 

учасників справи діяти у суді через кваліфікованого представника.  

2. Аспекти, які відображено у рішеннях ЄСПЛ щодо процедури доказування з 

позиції реалізації у цивільному судочинстві права на справедливий судовий 

розгляд: 1) розподіл обов'язків із доказування має здійснюватися з урахуванням 

конкретних обставин справи для забезпечення сторонам потенційної можливості їх 

реалізації; 2) у предмет доказування мають входити юридичні факти, а не оціночні 

судження чи догми; 3) суд повинен ураховувати зв'язок між характером 

юридичних фактів і можливістю їх доказування; 4) характер правовідносин в 

окремих випадках кореспондує суду обов'язок визначення конкретних засобів 

доказування, які є необхідними чи бажаними. 

3. Наукове положення про те, що законодавча регламентація принципу 

змагальності визначає загальні та спеціальні правила розподілу прав і обов'язків 

щодо доказування, специфіку процедури розкриття та оцінки доказів, а також 

особливості механізму забезпечення права на справедливий судовий розгляд.  

4. Наукова позиція про місце принципу рівності у цивільному процесуальному 

доказуванні. Процесуальна рівність як концепт справедливого цивільного 

судочинства сприяє запобіганню дискримінації однієї сторони та наданню 

привілеїв іншій. В умовах можливої нерівності сторін, пов'язаної із різноманітними 

чинниками, реалізація ідей соціального суду та «соціалізації» цивільного 

судочинства, спрямованих на посилення ролі суду у сфері доказування, повинна 

бути одним із ключових напрямів реформування цивільного процесуального 

законодавства. 

5. Наукове положення про те, що поняття «доказування» та «доведення», хоча 

і є синонімами, у сфері доказування і встановлення фактів та обставин мають дещо 
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різне, але взаємопов’язане і взаємозумовлене змістовне навантаження. Як суб’єкти 

доказування у цивільному судочинстві учасники справи одночасно доказують і 

доводять факти та обставини, якими обґрунтовують свої вимоги чи заперечення, 

але доведення переважно має логіко-тактичне підґрунтя, а доказування пов’язано із 

підтвердженням чи спростуванням того, що доказується та доводиться 

відповідними доказами. 

6. Наукова дискусія про властивість доказів у цивільному судочинстві. 

Зроблено  висновок про належність, допустимість, достовірність та достатність 

доказів: 1) належними є докази, отримана з яких інформація має взаємозв’язок із 

фактами та обставинами, що підлягають доказуванню учасниками справи і 

встановленню судом; 2) допустимий доказ – це доказ, який в силу зумовлених 

суспільною необхідністю міркувань законодавця серед інших належних доказів 

визнається законом таким, що підтверджує чи спростовує певний факт чи 

обставину; 3) достовірність доказів – це такий ступінь правдивості доказової 

інформації, який дає змогу суду із високою ймовірністю переконатися у наявності 

або відсутності факту чи обставини, що встановлюється, а також визнати цю 

інформацію доказом; 4) доказів достатньо у разі, коли наявні у справі докази після 

їх перевірки щодо належності, допустимості та достовірності у своїй взаємодії із 

високою ймовірністю переконують суд у наявності чи відсутності певного факту 

чи обставини. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що викладені у ній 

положення і напрацювання взято до уваги Верховним Судом України при 

розробці та реалізації навчальних планів, програм і методик із підготовки 

суддівських кадрів спільно із Національною школою суддів України, а також під 

час проведення науково-методичних і науково-практичних заходів з актуальних 

питань правосуддя та функціонування системи підготовки суддів. 

Результати дослідження застосовуються для викладання навчальних 

дисциплін «Цивільний процес України», «Актуальні проблеми цивільного 

процесуального права», «Проблеми теорії та практики доказів і доказування у 
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цивільному судочинстві», «Порівняльний цивільний процес» на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Отримані результати використовуються також під час підготовки підручників, 

навчальних посібників, навчальних програм, кваліфікаційних тестових завдань 

тощо. 

Результати дисертації також можуть бути використані:  

– у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження проблем 

цивільного процесуального права; – у правотворчій діяльності – для вдосконалення 

правового регулювання доказування у цивільному судочинстві; – у практичній 

діяльності – для підготовки постанов і правових позицій судами вищих інстанцій, 

оптимізації практичної діяльності загалом. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Усі сформульовані у ній теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації одержано автором у результаті вивчення та аналізу 

нормативно-правових і наукових джерел, матеріалів судової практики. Наведені у 

дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших авторів мають відповідні 

посилання і використані лише для підкріплення висновків здобувачки. 

Опубліковані дисертанткою наукові праці, у тому числі й монографії 

«Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики» (2016 р.) 

і «Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України» 

(2018 р.), самостійні. 

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення 

дисертації обговорено і схвалено на засіданнях кафедри правосуддя, на спільному 

засіданні кафедри правосуддя та цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21 грудня 2018 р., а 

також на засіданні Відділення цивільно-правових наук Національної Академії 

правових наук України 20 листопада 2018 р. Результати дослідження дисертантка 

використовує у науково-педагогічній діяльності на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
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Окремі положення дисертації були предметом обговорення на Другій 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми процесуальної науки: 

історія і сучасність», присвяченій світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської 

школи (м. Київ, 25–26 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту» 

(м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 р.); Міжнародному цивілістичному форумі 

«Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» 

(м. Київ, 25–26 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

часом» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 14–15 листопада 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права та правова 

держава» (м. Ужгород, 16–17 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 30–31 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» 

(м. Харків, 6–7 листопада 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні» імені Ю. С. Червоного 

(м. Одеса, 18 грудня 2015 р.); Конференції з питань ефективного функціонування і 

розвитку систем (механізмів) розгляду скарг проти дій працівників органів 

внутрішніх справ відповідно до європейських стандартів «Рада Європи у співпраці 

з Харківським інститутом соціальних досліджень та координатором проектів ОБСЄ 

в Україні» (м. Київ, 2–3 червня 2011 р.); Науково-практичній конференції «Судова 

практика Верховного Суду України у цивільних, кримінальних, господарських та 

адміністративних справах» (м. Київ, 25 жовтня 2013 р.); Науково-практичній 

конференції «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних 

відносин в Україні» (м. Київ, 24 квітня 2015 р.).  

Публікації. Основні положення і результати дисертації викладено у 38 

наукових працях, серед яких – дві одноосібні монографії, 25 наукових статей, 15 

з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях і 10 – у наукових виданнях 
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іноземних держав, а також в 11 збірниках тез доповідей науково-практичних 

конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 21 

підрозділу, 9 пунктів,  висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи – 563 сторінки, із них основного тексту – 523 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 405 найменувань на 40 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ТА ЙОГО ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА 

 

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ 

ДЖЕРЕЛ ТА ВЧЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ 

 

Пізнання у цивільному процесі різноманітних явищ здійснюється за 

допомогою певних засобів, тобто прийомів, заходів, які дають можливість 

здійснити, виявити щось [206, c. 96]. Такими засобами є доказування та докази. 

В усі часи розвитку цивільного процесуального права доказування вважалося 

найбільш важливою сферою цивільної процесуальної діяльності, оскільки 

«проходить червоною ниткою через усі стадії процесу і, по суті, є основною 

складовою у здійсненні правосуддя, ефективному захисті прав осіб, які 

звертаються до суду, а також створює реальну можливість для ухвалення законних, 

обґрунтованих та справедливих судових актів, що, в свою чергу, дозволяє 

досягнути верховенства права та довіри населення до судової влади» [319, c. 490]. 

Поняття «доказування» у цивільних справах розкривається в багатьох 

сучасних наукових джерелах, у кожному підручнику з цивільного процесу, що 

свідчить про особливу роль доказування у цивільних справах, проте у кожному 

визначенні автори концентрують увагу на тих компонентах, які видаються 

найбільш важливими. Аналіз поглядів та висновків про сутність доказування у 

цивільних справах дозволяє простежити не лише зміни у судженнях, а й розвиток 

законодавства, яке регулює сферу доказування у цивільних справах, і, відповідно, 

впливають на їх формування. Без такого аналізу, який є традиційним для наукового 

пошуку, висновки про будь-яке явище видаються неповними. Окрім того, кожне 

поняття має свою історію, і лише аналіз історії розвитку певного поняття чи 

категорії дозволяє виявити взаємозв’язки, що історично змінюються, і зробити 

обґрунтовані висновки [95, c. 434]. 

До теперішнього часу дійшло небагато пам’яток цивільної процесуальної 

думки та історичних джерел цивільного процесуального законодавства. Цивільна 
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процесуальна наукова чи теоретична спадщина, яка є доступною сьогодні, бере 

початок з XIX ст. [192, c. 127-157; 211]. Що ж стосується законодавчих актів, які 

діяли в різні періоди нашої історії і стали базою для виникнення теоретичних 

висновків про правові явища, то у тому чи іншому форматах (у вигляді самого акта 

або у інтерпретаційному варіанті), вони збереглися. 

На розвиток українського права, як і на розвиток права будь-якої іншої 

держави, впливали різні фактори. Серед факторів, які суттєво відобразились на 

розвитку українського права, «поневолення українського народу різними 

імперіями», або вплив права Великого князівства Литовського, Польського 

Королівства, Речі Посполитої, Російської імперії, Австро-Угорщини тощо, 

визнаються найголовнішими [186, c. 11; 27, c. 6]. Не менш важливою у розвитку 

українського права вважається також роль норм звичаєвого права, нормативно-

правових договорів і статутів київських князів, Руської Правди, «козацького 

права», гетьманських статей XVII—XVIII ст., Прав, за якими судиться 

малоросійський народ, та інших джерел [27, c. 6]. 

«Мозаїка права» українських земель, за виразом істориків, настільки 

різнобарвна, що визначити однозначно ступінь значимості певного джерела права є 

проблематичним. Приміром, право, що діяло на українських землях до визвольної 

війни українського народу 1648—1654 рр., охоплювалося такими збірниками 

права: Литовським статутом 1588 р., «Порядком», «Саксоном», а також окремими 

статутами польських королів, кормчими книгами, церковними уставами князів 

Володимира і Ярослава тощо [221, c. 70-71]. Водночас, науковці виділяють 

джерела українського права, які визнані найбільш авторитетними та такими, що 

значною мірою вплинули на розвиток вітчизняного законодавства і права, в тому 

числі й у сфері доказування. Зокрема Руська Правда (Правда Руська [235, c. 9]), яку 

історики вважають основою права Київської Русі, джерелом пізнання державно-

правового розвитку на українських землях (а це території сучасних Київщини, 

Чернігівщини, Переяславщини у ІX—XII ст.), достатньо ґрунтовно регламентувала 

види доказів [27, c. 40, 75—76, 173, 419, 425, 549—550, 664—665]. Доленосне 

значення Руської Правди вбачають у тому, що завдяки законодавчій мудрості 
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Ярослава Мудрого документ привніс зміни у систему судочинства, але при цьому 

не були знищені звичаї, вони набули форми закону. Руська Правда закріплювала 

вісім видів (засобів) доказування: зізнання; ознаки здійсненого порушення права; 

свідки; обшук; присяга; письмові документи; випробування залізом та водою; 

поєдинок, або так зване поле [191,   c. 15]. 

Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566 та 1588 рр. (Литовські 

статути), дія яких поширювавалася, зокрема, на українські воєводства — 

Волинське, Київське, Брацлавське, виділяються істориками та юристами як такі, 

що відрізнялись від інших законів своєю змістовною наповненістю. Обов’язковим 

залишався Литовський статут в усій Україні, в тому числі й у Лівобережній, майже 

до 1840 р., а в Полтавській і Чернігівській губерніях деякі його положення 

зберігали силу майже до 1917 р. ІІІ-й Литовський статут 1588 р. був основою 

проекту кодифікації українського права у першій половині ХVIII ст. [15, c. 77]. 

Литовські статути достатньо детально врегульовували сферу доказування. 

Зокрема для вирішення земельних спорів Статут 1529 р. встановлював: «…кожен, 

хто володіє по праву спадкування чи придбання, а також за земською давниною, 

першим повинен обґрунтувати своє право на володіння переконливим доказом». 

Такими доказами згідно з Розділом восьмим Статуту були: «…свідчення достойних 

людей, шляхтичів, або документи, свідчення близьких сусідів». При цьому для 

свідків передбачалась перевірка: «…свідками повинні визнаватися не будь-які 

шляхтичі, але шляхтичі і люди достойні, поза підозрою, які будуть близькими 

сусідами та суміжниками, більш підходящі до свідчення, ніж шляхтичі, які не є 

сусідами по кордонам і межам». 

Для отримання показань свідків Литовським статутом встановлювались 

заборони й іншого характеру. Зокрема у справи про землю та про доказ права на 

володіння землею не допускались ані євреї, ані татари, а лише християни 

латинського чи грецького віросповідання (п.п. 2, 5 Розділу восьмого Статуту 1529 

р.). Статут також передбачав право заявлення свідкам відводів та встановлював 

процесуальні наслідки відводу свідка — обов’язок заміни відведених свідків 

іншими свідками, які були б поза підозрою (п.п. 15, 16)
 
 [2, c. 41, 43]. 
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Литовські статути 1566 р. (відомий як Волинський статут, що не задовольнив 

потреб панівного класу [221, c. 73]) та 1588 р., (ІІ та ІІІ статути) були змінені, в 

основному, у суспільно-правовій проекції, зокрема завданням ІІІ Статуту було 

зміцнення позиції шляхти та посилення державної та суспільно-правової 

сомостійності Литви [15, c. 72]. 

У Галичині, яку виділяють як етнічну українську землю, що була розташована 

в басейні рік Сяну, Дністра та Західного Бугу, з центром у місті Галич (сучасні — 

Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області, а також інші землі), діяли 

джерела польського права — Віслицький статут 1347 р., Повний звід статутів 

Казимира Великого 1420 р., за якими здійснювалось судочинство на українських 

землях у складі Польського Королівства, Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої (середина ХІV ст.—1795 р.). Зазначені джерела встановлювали і види 

судових доказів, і порядок їх дослідження та оцінки. Причому Віслицький статут 

1347 р. виділяють саме як статут, який детально врегульовував питання 

процесуального права [27, c. 172-174]. 

На території Галичини певний час діяло й австрійське право. У 1772 р. за 

першим поділом Польщі Галичина відійшла під юрисдикцію австрійської держави 

[186, c. 11]. Джерелами процесуального права Галичини були, зокрема Загальний 

судовий порядок, затверджений Йосифом ІІ у 1781 р., Закон про компетенцію судів 

1852 р., Закон про судочинство у безспірних справах 1854 р.. Окремо виділяють 

Закон про судовий процес у цивільних справах 1898 р., що діяв до розпаду Австро-

Угорської імперії у 1918 р., характеризують його як кодекс, який грунтував 

цивільно-процесуальний порядок на принципах усності, гласності, відкритості, 

безпосередності і вільного подання доказів. Відмічається досить детальна 

регламентація зазначеним законом порядку призначення експертиз, огляду доказів 

тощо [27, c. 720, 726].  

Звичаєве козацьке право в Запорозькій Січі, яка виникла у ХVI ст. за 

Дніпровськими порогами як осередок української державності, cтародавні звичаї, 

словесне право і здоровий глузд (розум) — почуття справедливості учасників 

процесу, які розглядали спір і приймали рішення, були правовими основами 
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здійснення судочинства. Відсутність писаного закону, який би врегульовував 

сферу здійснення судочинства у Запорозькій Січі, не означає, що паланкові та 

курінні суди, суд військового судді, кошового отамана та Січової ради діяли у 

хаотичний спосіб. Історики відмічають, що при здійсненні судочинства в 

Запорозькій Січі розподілялись обов’язки по доказуванню, сам процес мав і 

обвинувальні риси, і змагальні [27, c. 418-419].  

Історики відмічають, що звичаєве право, яким керувалися копні суди (суд 

сільської громади [19, c. 47]) у ХІV—ХVІІІ століттях, встановлювало доволі 

складну, але ефективну систему доказів. Для копних судів характерною була усна 

форма судочинства, при якій використання письмових документів у ролі доказів не 

було поширеним, а для підтвердження чи спростування фактів і обставин 

використовувалися речові докази, пояснення (зізнання), показання свідків [20, c. 

154-157]. 

У XVIIІ ст. у Гетьманщині було здійснено кодифікацію українського права, 

внаслідок чого було підписано проект Кодексу під назвою «Права, за якими 

судиться малоросійський народ», який також називають «Кодексом права 

Лівобережної України ХVІІІ ст.» [221, c. 63]. І хоча цей акт не був офіційно 

затверджений, він активно застосовувався в судових установах Гетьманщини. У 

Правах не розмежовувалося цивільне та кримінальне судочинство, але, незалежно 

від справи, доказування базувалось на принципах змагальності та безпосередності, 

регламентувався порядок давання показань, подання доказів, заявлення клопотань 

тощо. 

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. містили окремий 

артикул 13 «О доказательствах обще, коликими образы бывают, а особливо о 

самовольном признании», який детально урегульовував процесуальний порядок 

зізнання (визнання): за яких умов визнання може вважатися справжнім, за яких 

підстав визнання не може бути визнано доводом тощо. 

Артикул 14 «О письменных доказательствах» до письмових доказів відносив 

«високомонаршії грамоти, привілеї, королівські дипломи, гетьманські універсали, 

судові декрети та вироки, контракти, квитанції, купецькі книги, реєстри боргові та 
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ін. Перераховані документи не могли визнаватися письмовими доказами у разі 

наявності підчисток та поправок. 

Права, за якими судиться малоросійський народ, детально регламентували 

порядок надання свідками показань. Артикули 15 та 16 «О свидетелях, коих в суде 

принимать, и как в спрашивании их поступить надлежит», «О тех, которых в суде к 

свидетельству припущать не подлежит, и которых свидетельство за довод 

принимать, а каких не принимать» та інші встановлювали вимоги до свідків: ними 

могли бути християни, «всякого чина чи звання, люди добрі, віри достойні, в усьму 

без підозри, нелегковажні, повнолітні» тощо. Не могли допитуватися як свідки 

особи, які скоїли певні злочини, п’яниці, шути, особи, які не мали постійного місця 

проживання, клятвозлочинці (порушники присяги та особи, які давали неправдиві 

показання), позбавлені розуму, які не досягли двадцятиліття, старі люди, які мають 

більш як сімдесят років, а також які з чолобітчиком (позивачем) чи відповідачем 

спір чи ворожнечу мають, кровні родичі та ін. 

Права не лише встановлювали вимоги до свідків, а й процесуальний порядок 

отримання їх показань. Допит свідків був можливий лише після надходження 

відповіді відповідача. Свідків приводили до присяги. Допит свідків відбувався у 

суді за присутності обох сторін, однак у визначених випадках свідки могли бути 

допитані за місцем їх знаходження [234, c. 478-482]. 

Більш пізні джерела права також регулювали процесуальний порядок 

доказування, зокрема Повне зібрання законів і Звід законів Російської імперії, які 

були найважливішими джерелами права у першій половині XIX ст. на українських 

землях у складі Російської імперії [27, c. 40]. 

У контексті розвитку законодавчого регулювання доказування на особливу 

увагу заслуговує Статут цивільного судочинства 1864 р., який регулював 

судочинство на українських землях у складі Російської імперії у 1864—1917 рр. 

Статут виокремлював кримінальне та цивільне судочинство в самостійні галузі [27, 

c. 666-667], що не було властиво законодавчим актам більш раннього періоду. 

Статутом достатньо ретельно було врегульовано доказування у цивільних справах. 

Глава VІІІ Статуту «Про докази» складалась з наступних відділень: 1) загальні 
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положення; 2) показання свідків; 3) дізнання через окольних людей; 4) письмові 

докази; 5) зізнання; 6) присяга. Глава ІХ «Про перевірку доказів» — 1) загальні 

правила; 2) огляд на місці; 3) висновок свідуючих людей; 4) перевірка письмових 

доказів. У зв’язку з такою регламентацією доказування Статутом інститут 

доказування того часу поділяють на два субінститути: 1) докази; 2) перевірка 

доказів [119, c. 173-174]. 

Статут відрізнявся від попередніх актів також і тим, що його укладачі у ст. 367 

проголосили принцип змагальності з категоричною ясністю: «…суд ні в якому 

випадку не збирає сам докази чи довідки, а засновує своє рішення виключно на 

доказах, наданих сторонами», але, як стверджують дослідники, це не означає, що 

метою запровадження такого положення було провести в процесі сувору 

змагальність [43, c. 105-106]. 

Таким чином, аналіз джерел права, які застосовувались при здійсненні 

цивільного судочинства на українських землях з найдавніших часів і до 1917 р., 

дозволяє зробити висновок, що протягом багатьох століть усі джерела цивільного 

процесуального права, незважаючи на різне походження (польське, литовське, 

руське, власне українське тощо), регулювали види доказів, а законодавчі акти 

більш пізнього періоду — й порядок перевірки, дослідження, оцінки тощо. Поняття 

ж «доказування» не розкривалось. 

Поняття «доказування» не розкривалось й у наукових джерелах, 

підготовлених у ХІХ—на початку ХХ століть. Приміром, в одному з найдавніших 

відомих видань «Російське цивільне судочинство в історичному його розвитку (від 

Уложення 1649 р. до видання Зводу законів)», яке датоване 1836 р., М. М. 

Михайловим у Главі ХІ «Про докази в історичному їх розвитку» розкриваються 

лише види доказів [192, c. 127-157]. Так само поняття «доказування» не 

розкривалось С. В. Пахманом у відомій праці «Про судові докази по древньому 

руському праву, переважно цивільному, в історичному їх розвитку» 1851 р., хоча 

характеристика історії судових доказів, видів доказів дається, в тому числі, й у 

контексті тактики судового доказування [211]. 
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У низці наукових та навчальних праць, які з’явились після затвердження 

Статуту цивільного судочинства у 1864 р. і сьогодні є неоціненними джерелами, 

що збагачують сучасні дослідження, також у більшості випадків розкриваються 

види доказів, що застосовувались у цивільному судочинстві для доказування 

фактів і обставин, про категорію «доказування» окремо не йдеться. Зокрема в 

одному з перших відомих «Курсів цивільного судочинства», який вийшов у 1876 р. 

за редакцією К. І. Малишева, окремого визначення поняття «доказування» з 

відповідними конструктивними елементами не дається, здебільшого увагу 

приділено доказам та доводам, але, характеризуючи ці категорії, він пише: 

«…більша частина праці та часу суддів іде на дослідження фактичної сторони 

судових справ, на вирішення питань про істинність чи брехливість фактів» [83, c. 

344], тобто фактично йдеться про встановлення судом фактів та обставин. 

У підручнику російського цивільного судочинства 1912 р. за редакцією Т. М. 

Яблочкова також немає визначення поняття «доказування». Автором 

висвітлюються обов’язки сторін по доказуванню, право суду на вільну оцінку 

доказів, на вжиття заходів щодо перевірки справжності, непідробності доказів 

тощо [83, c. 345-346]. 

Висновки та погляди на сутність доказування у цивільному процесі також 

відсутні й у підручниках відомих вчених, які вийшли наприкінці ХVIII—початку 

XIX століть (зокрема у підручниках Є. О. Нефедьєва, Й. Е. Енгельмана) [83, c. 345-

352], проте саме цей період виділяється науковцями як такий, що позначився 

появою перших теоретичних обґрунтувань теорії доказування [177, c. 207]. 

До небагатьох праць даного періоду, у яких, окрім видів доказів, детально 

розкриваються й суб’єкти доказової діяльності, об’єкти доказування, питання 

забезпечення доказів у цивільному процесі, а також викладаються роздуми щодо 

такої категорії як оцінка доказів у цивільному процесі та фактори різного 

характеру, які впливають на цей процес, є «Підручник російського цивільного 

судочинства А. Х. Гольмстена» 1894 р.[341, c. 181-213]. 

У контексті розвитку теорії судових доказів не можна не згадати відому працю 

М. О. Терновського «Юридичні підстави до судження про силу доказів» 1901 р., у 
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якій автор розкриває принципи цивільного процесу та їх вплив на доказову 

діяльність, види доказів, а також фактори, які впливають на пізнання фактів та 

обставин у цивільному процесі: вплив почуттів, інтелектуальних здібностей 

особистості й навіть алкоголю на діяльність мозку та нервів [398, c. 38]. 

Однією ж з перших праць, у якій міститься всебічний аналіз доказування у 

цивільних справах, є підручник з цивільного процесу за редакцією Є. В. 

Васьковського 1917 р. У параграфі 78 «Доказування та його предмет» він писав: 

«…діяльність сторін, метою якої є переконати суд в істинності їх тверджень та 

заяв, називається доказуванням» [43, c. 238]. 

Таким чином, джерела кінця ХІХ—початку ХХ століть свідчать про наступне: 

1) увага приділялась насамперед доказам у цивільному процесі, діяльності сторін, 

спрямованої на обґрунтування своїх вимог, тощо; 2) не було прийнято виділяти 

поняття «доказування» та зазначати його складові за виключенням окремих праць; 

3) погляди та висновки про зміст доказування, наведені у джерелах, виданих у 

вказаний період, засвідчують незмінність більшості аксіом сфери доказування, 

встановлення фактів та обставин у цивільному процесі. 

За часів перебування України у складі Союзу РСР законодавче регулювання 

процесуального порядку здійснення судочинства взагалі та інституту доказування 

зокрема, підкорялось загальній радянській ідеології, а ідеологія, як зазначав С. С. 

Алексєєв, «завжди містить елементи абсолютизації, звеличування ідей, їх 

орієнтації на обслуговування певних практичних, політичних, ідейних задач — те, 

що у марксистському суспільствознавстві йменувалось партійністю, служінням 

класам, соціальним групам, націям, якімсь піднесеним ідеалам. Сутність ідеології 

того часу полягала у наданні найбільшого значення не позитивному праву, а 

якомусь вищому праву — революційному, який слугує комунізму…» [9, c. 11, 163]. 

Дослідники зазначають, що розвиток цивільного процесуального 

законодавства і права після Жовтневої революції істотно стримувався ніщивним 

контролем над особистістю, приниженням особистості і її потреб порівняно із 

суспільними потребами [177, c. 207], що і відобразилось на регулюванні окремих 

категорій та інститутів. Такі висновки ґрунтуються на ЦПК УРСР 1924 та 1929 рр. 
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а також на Основах цивільного судочинства Союзу РСР від 08.12.1961 р., які стали 

базою для цивільних процесуальних кодексів радянських республік, зокрема для 

ЦПК України 1963 р., що застосовувався судами до 01.09.2005 р. Декрети, кодекси 

тощо, які діяли до Жовтня 1917 р. і відрізнялися тим, що увібрали найкращі 

європейські традиції, виявилися потрібними тимчасово, ім судилося зійти зі сцени. 

ЦПК Української РСР 1924 р. характеризують як закон, який, у порівнянні зі 

Статутом 1864 р., обмежив диспозитивність цивільного процесу та його 

змагальний характер, закріпив підвищену роль суду і прокурора в цивільному 

судочинстві, але це не означає, що слід погодитися з висновками про те, що цей 

кодекс встановив інквізиційну модель судового процесу [146, c. 18]. 

Абсолютно очевидно, що такі думки виникли, насамперед, у зв’язку з 

регулюванням артикулом 5 Розділу 1 «Засади» ЦПК УРСР 1924 р. обов’язків 

радянського суду, пов’язаних зі встановленням фактів і обставин. Зазначений 

артикул закріплював, що суд зобов’язаний всебічно прагнути з’ясувати дійсні 

права та відносини позовників, тому, не обмежуючись поданими поясненнями та 

матеріалами, він повинен, з урахуванням постановлених сторонами запитань, 

допомагати з’ясувати істотні для розв’язання справи обставини та підтвердити їх 

доказами, надаючи працюючим, що звертаються до суду, активну допомогу, 

охороняючи їхні права та законні інтереси, щоб юридичну несвідомість, 

малограмотність та інші обставини не можна було використати на їхню шкоду. Суд 

також зобов’язаний був пояснювати сторонам, що до нього звертаються, їхні 

процесуальні права та потрібні формальності, попереджаючи про наслідки, що 

походять з процесуальних чинностей чи з іхнього недодержання. 

Спираючись на дане положення, процесуалісти того часу писали: «Радянський 

Суд повинен завжди пам’ятати, що процес за ЦПК не є колишній суто-змагальний 

процес, і повинен широко застосовувати арт. 5 ЦПК, не спиняючись, коли 

розв’язує справу, на формальних моментах, а всебічно виясняючи справжні 

взаємовідносини сторін, по змозі ліквідуючи їх в межах того самого процесу і 

усуваючи потребу закладати новий позов, щоб ліквідувати ці відносини. Суд 

повинен виявляти максимум ініціативи щодо збирання потрібних доказів: коли 
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поданих сторонами доказів бракує, Суд пропонує їм подати додаткові і зазначає, 

що саме треба з’ясувати, які документи, або який саме доказ подати…». У 

рішеннях вищестоящих судів того часу можна було зустріти наступне: «Суд, 

ламаючи арт. 5 ЦПК і загальний дух цивільного процесу, вводить скасовану ЦПК 

змагальність в процесі, тоді як арт. 5, 118 та 121 ЦПК зобов’язують Суд, коли 

поданих сторонами доказів буде недосить, вимагати доказів з своєї власної 

ініціативи і з власної ж ініціативи перевірити подані докази, як експертизою, так і 

оглядом на місці» [378, c. 18-20]. 

Цивільно-процесуальний кодекс Української РСР 1929 р. [125, c. 200], який 

тривалий період регулював порядок здійснення судочинства у цивільних справах, 

не був революційним. Відмічається, що змістовно та структурно він дублював ЦПК 

1924 р., але передбачав специфічний перелік справ окремого провадження, 

судочинство у справах неспроможності та додатки [146, c. 19]. 

У наукових та навчальних джерелах, виданих за часів дії ЦПК Української 

РСР 1929 р., поняттям «доказування», як правило, не оперували. Як і у джерелах 

більш раннього періоду, відповідні розділи чи глави мали назву «Судові докази», 

але ґрунтовно розкривали порядок встановлення радянським судом об’єктивної 

істини як найголовнішого принципу радянського соціалістичного правосуддя та 

основного завдання, яке стоїть перед судом, встановлення судом фактів та 

обставин, предмет доводження, обов’язки утвердження та обов’язки доводження 

тощо [387, c. 148-181]. 

Основи цивільного судочинства Союзу РСР від 08.12.1961 р. також ставили 

суспільні інтереси на головне місце. Основи встановлювали, що завданням 

радянського цивільного судочинства є правильний та швидкий розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою охорони суспільного ладу СРСР, соціалістичної системи 

господарювання та соціалістичної власності, захист же економічних, політичних та 

особистих прав і свобод громадян ставився на друге місце (ст. 2 Основ) [121]. 

Основи 1961 р. стали базою для ЦПК України 1963 р. Стаття 3 Основ 

встановлювала, що провадження у цивільних справах у судах радянських 

республік ведеться згідно з цивільним процесуальним законом Союзу РСР і тієї 
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союзної республіки, судами якої розглядається справа, здійснюються окремі 

процесуальні дії чи виконується рішення суду. 

Специфічно регулювалась Основами сфера доказування у цивільних справах. 

Основи встановлювали обов’язок суду, не обмежуючись матеріалами та 

поясненнями, що надані, вживати усіх передбачених законом заходів для 

всебічного, повного та об’єктивного з’ясування усіх дійсних обставин справи, прав 

та обов’язків сторін (ст. 16 Основ), право суду збирати докази за власною 

ініціативою (ст. 18 Основ). Відповідно, дані положення були закріплені й у 

цивільних процесуальних кодексах радянських республік. 

ЦПК України, який було прийнято у 1963 р. і введено в дію Указом президії 

Верховної Ради Української РСР [253], зберіг основні риси попередніх цивільних 

процесуальних актів. Зокрема в сфері доказування збереглась активність суду, яку 

сучасники розцінюють як надлишкову та таку, що поєднувалась з недостатністю 

прав сторін на розпорядження [364, c. 17]. 

Оновлення цивільного процесуального законодавства у ХХ ст. у республіках, 

що складали СРСР, стало поштовхом для інтенсифікації наукових досліджень. 

Особливо відмічають другу половину ХХ ст. як період розквіту радянської та 

української цивілістичної процесуальної думки [177, c. 207-208]. Саме у цей 

період, який, як вже йшлося, позначився надзвичайною активністю суду як у 

збиранні доказів, так і у керівництві усім процесом [185, 403], дослідженню 

проблем доказування у цивільному процесі приділялась значна увага, зокрема 

з’явилися численні наукові висновки про сутність доказування у цивільному 

процесі. Наукові праці, підготовлені в цей час, є орієнтиром, базою для сучасних 

дослідників, істотно впливають на розвиток як окремих інститутів, так і науки 

цивільного процесуального права загалом. 

Зокрема К. С. Юдельсон, наукова спадщина якого й сьогодні не втрачає 

актуальності та є предметом уваги сучасників, присвятив доказуванню низку 

наукових праць, в одній з яких писав: «Під доказуванням слід розуміти діяльність 

суб’єктів процесу щодо встановлення за допомогою вказаних законом 

процесуальних засобів і способів об’єктивної істинності наявності чи відсутності 
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фактів, необхідних для вирішення спору між сторонами, тобто фактів підстав 

вимог та заперечень сторін» [395, c. 33]. Відсутність у даному висновку ясності 

щодо суб’єктів доказування, фактичний наголос на головному у доказуванні — 

встановленні об’єктивної істини, відповідає специфіці регулювання сфери 

доказування, встановлення фактів та обставин цивільним процесуальним 

законодавством того часу. 

Більш конкретними були автори одного з небагатьох підручників радянського 

періоду, виданих в Україні, С. Ю. Кац та Л. Я. Носко: «Доказування являє собою 

процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі, щодо збирання, 

дослідження та оцінки доказів з метою встановлення фактів, що мають значення 

для справи [313, c. 128]. Включення суду до складу суб’єктів доказування, 

виділення зазначених поцесуальних дій як стадій чи етапів доказування, 

об’єктивної істини як мети діяльності суду, в цілому було традиційним для 

доктрини цивільного процесуального права другої половини ХХ ст. Разом з тим, у 

цей період часу починають з’являтися висновки про сутність доказування у 

цивільному процесі, у яких серед багатьох складових поняття «доказування», про 

які йшлося вище, на головне місце ставиться розумова діяльність, а вже потім — 

процесуальна (практична) [93, c. 142]. 

Таким чином, у контексті законодавчого регулювання сфери доказування у 

цивільних справах, радянський період характеризується надлишковими і такими, 

що не відповідають природі цивільного процесу, слідчими засадами у діяльності 

суду, спрямованої на встановлення фактів та обставин. Усі прогресивні ідеї, 

спрямовані на розвиток змагального цивільного судочинства, які на той час були 

вже загальноприйнятими у розвинених країнах і знайшли відображення у Статуті 

цивільного судочинства 1864 р., були або відкинуті, або знівельовані. Разом з тим, 

радянський період часу виявився часом розквіту цивільної процесуальної науки, 

спадщина якої має неоціненне значення для нащадків. 

Після розпаду СРСР цивільне процесуальне законодавство колишніх 

радянських республік, у тому числі й України, зазнало значного коригування. 

Спочатку, наприкінці ХХ ст., після прийняття Декларації про державний 
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суверенітет України у 1990 р., ратифікації Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї у 1997 р., до ЦПК України 

1963 р., який був чинним на той час, було внесено численні зміни. У 2004 р. було 

прийнято новий ЦПК України, який застосовується судами з 1 вересня 2005 р.  

І зміни, які вносились до ЦПК України 1963 р., які, хоча й були 

прогресивними і сприяли динамічному розвитку цивільного процесуального 

законодавства, тим не менш, як обґрунтовано зазначають вчені, зберегли чимало 

рис радянського «інквізиційного» процесу [170, c. 204], і  прийняття та внесення 

змін вже до нового ЦПК України 2004 р., стали поштовхом для інтенсифікації 

розвитку цивільної процесуальної науки, у тому числі й у сфері доказування у 

цивільних справах. 

Висновки про зміст доказування у цивільних справах, які з’явились у цей 

період часу, об’єктивно потребують найретельнішого аналізу з урахуванням 

загальної теорії цивільного процесуального права, а також специфіки регулювання 

даної сфери цивільним процесуальним законодавством. Видається також, що такий 

аналіз неможливий без розуміння лексичного значення поняття «доказування» 

Тлумачні словники української мови не розкривають поняття «доказування»,  

поняття ж «доказувати (доказати)» тлумачиться як «підтверджувати істинність, 

правильність чого-небудь фактами, незаперечними доводами» [310, c. 801]. Можна 

погоджуватись чи не погоджуватись із наведеним тлумаченням, адже доказувати 

можна не лише правильність чого-небудь, а й хибність, разом із тим, якщо 

перенести наведене тлумачення поняття «доказування» в площину діяльності, 

пов’язаної з доказуванням у цивільних справах у суді, можна зробити висновок, що 

поняття «доказувати», — прив’язка до діяльності саме тих, хто стверджує, 

спростовує тощо, тобто, насамперед, сторін (заявників та інших заінтересованих 

осіб), а також інших юридично заінтересованих осіб (суд логічно виключається з 

цього кола). Підтвердження чи спростування усіма визначеними законом засобами 

фактів, обставин з метою обґрунтування своїх вимог, тверджень, роз’яснень, 

заперечень тощо — право і одночасно обов’язок юридично заінтересованих осіб у 

цивільному процесі. 
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Укладачі спеціальних словників юридичних термінів і понять також оминають 

поняття «доказування» [311] або ж розкривають його виключно у контексті 

кримінального процесу, причому така тенденція простежується як в українських 

[401, c. 271], так і в російських виданнях [16, c. 219]. У енциклопедії ж цивільного 

процесу, яка є чи не єдиною в Україні, немає авторського визначення поняття 

«доказування», проте наводиться висновок В. В. Комарова про зміст доказування з 

відомої праці [39, c. 255].  

Чинне цивільне процесуальне законодавство України не містить визначення 

поняття доказування у цивільних справах, але оперує ним, зокрема у статтях 81 та 

82  ЦПК України, які, відповідно, встановлюють обов’язки доказування і подання 

доказів та підстави звільнення від доказування. Так само не закріплюють поняття 

«доказування» чинні Господарський процесуальний кодекс України [64] та Кодекс 

адміністративного судочинства України [142]. 

Розробниками Кримінального процесуального кодексу України у ч. 2 ст. 91 

закріплено визначення поняття «доказування» у наступний спосіб: доказування 

полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що 

мають значення для кримінального провадження». Таким чином, акцент зроблено 

на стадіях та меті доказування у кримінальних справах. 

У висновках сучасників про сутність доказування у цивільних справах, які 

темі доказування у цивільному процесі присвятили окремі наукові праці, акценти 

розставлені по-різному. 

Відносячи поняття «доказування» до числа найбільш спірних, неоднозначно 

вирішених у теорії цивільного процесуального права, М. К. Треушніков у своїй 

відомій праці, яка перевидавалась не один раз, на початку розкриття поняття 

«доказування» пише, що судове чи процесуальне доказування — це урегульований 

нормами цивільного процесуального права шлях (перехід) від вірогідних суджень 

до істинного знання, яке забезпечує ухвалення обґрунтованих та законних судових 

рішень. Цей процес складається з сукупності процесуальних дій щодо ствердження 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (іскомі факти), з вказівки 
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заінтересованих осіб на докази, подання доказів, витребування доказів, 

дослідження та оцінки доказів [334, c. 30]. 

Видається, що у визначенні поняття «доказування» не можна вказувати лише 

на норми цивільного процесуального права як такі, що регламентують процес 

доказування. Дійсно, сам порядок доказування у цивільних справах урегульований 

цивільним процесуальним законодавством, однак не менш важливими є норми 

матеріального права, які встановлюють правила щодо допустимості доказів, їх 

достатності для обґрунтування обставин та фактів, виявлення їх взаємозв’язку. 

Окрім того, саме матеріальне право дає відповідь на питання про коло суб’єктів 

процесу, а отже, й про розподіл обов’язків по доказуванню. Аналіз положень 

матеріального права є визначальним для визначення предмета доказування тощо. 

Отже, у визначенні поняття «доказування» необхідно зазначати, що дана сфера 

цивільної процесуальної діяльності урегульована законодавством. 

Як і багато вчених, М. К. Треушніков у наведеному висновку про зміст 

доказування зазначає, що суб’єктами доказування є сторони та інші особи, які 

беруть участь у справі, але у цій же роботі сам собі суперечить. Зокрема він пише: 

«…уявлення про судове доказування як діяльність лише сторін щодо переконання 

суду в істинності своїх тверджень занадто перебільшує можливості сторін і 

виключає будь-які функції суду у доказуванні. Окрім того, не можна зводити усю 

сукупність дій щодо доказування лише до одного виду судочинства — до 

позовного. У цивільному процесі є й інші види судочинства, у яких функція суду 

щодо доказування та збирання доказів підвищена у порівнянні з позовним» [334, c. 

34-35]. Тому у підсумках з’являється визначення поняття «доказування», у якому 

акцентується увага на логіко-практичному аспекті доказування, а до суб’єктів 

віднесено й суд [334, c. 36]. Таким чином, М. К. Треушніков не протиставляє одне 

одному поняття «доказування» як діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь 

у справі, та «встановлення фактів та обставин» як діяльність суду. Що ж стосується 

тези про те, що у справах окремого провадження «функція суду щодо доказування 

та збирання доказів підвищена у порівнянні з позовним», то дійсно, цивільне 

процесуальне законодавство багатьох країн значно розширює права суду у 
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збиранні необхідних доказів, але головним для суду у будь-якому разі лишається 

встановлення сукупності фактів та обставвин предмета доказування, тому право 

суду витребувати докази за власною ініціативою у справах окремого провадження 

— також свого роду сприяння у доказуванні, а також в ухваленні законного та 

обгрунтованого рішення у зв’язку з відсутністю тієї змагальності, яка існує у 

позовному провадженні. Окрім того, заявники та інші заінтересовані особи не 

позбавляються цивільним процесуальним законодавством обов’язків щодо 

доказування та доведення. Таким чином, і у справах окремого провадження, 

незважаючи на передбачену законом активність суду у витребуванні доказів, 

головна мета суду — встановити факти та обставини і на підставі встановленого 

ухвалити законне та обгрунтоване рішення. 

І. В. Решетнікова, надаючи оцінку різним аспектам доказування у цивільних 

справах, у підсумку зазначає, що доказування — це одночасно і наведення фактів, 

доводів, підтверджуючих щось, і висновок, шляхом якого виводиться нове 

положення; це, з одного боку, процес обґрунтування якогось положення, а з іншого 

— виведення нового знання на підставі дослідженого; це діяльність суб’єктів 

доказування в процесі розгляду та вирішення спору щодо обґрунтування обставин 

справи з метою її вирішення [272, c. 22-23]. 

Таке визначення видається нечітким, розмитим, воно не містить конкретики, 

яка б давала цілісне уявлення про таке правове явище як доказування у цивільному 

процесі. Видається, що визначення будь-якого поняття повинно бути наповненим 

максимальною кількістю компонентів, які б у сукупності та взаємозв’язку 

виражали його сутність. 

В. Д. Андрійцьо, надаючи належне місце розумовій діяльності суб’єктів у 

доказуванні, робить висновок, що доказування — це процесуально-розумова 

діяльність суду та осіб, які беруть участь у розгляді справи, спрямована на 

встановлення оспорюваних обставин цивільної справи, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення сторін [11, c. 40]. 

Погоджуючись із важливістю розумового аспекту, гадаємо, що і даний автор 

не зовсім коректно вказав суб’єкти доказування у цивільному процесі, а також 
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мету доказування у цивільних справах. У наведеному висновку зазначається, що 

доказування — це діяльність суду та осіб, які беруть участь у розгляді справи. У 

наступних же підрозділах наукового дослідження сам автор називає експерта 

суб’єктом доказування, і включає його до «допоміжних суб’єктів доказування» [11, 

c. 88]. 

Дійсно, до складу суб’єктів доказування, окрім суду, осіб, які беруть участь у 

справі, окремі процесуалісти включають й деяких інших учасників цивільного 

процесу або, як прийнято їх називати, осіб, які сприяють здійсненню правосуддя, 

— свідків, експертів, спеціалістів, оскільки показання свідків, висновки експертів 

— засоби доказування у цивільному процесі відповідно до ч. 2 ст. 57 ЦПК України, 

а спеціаліст — згідно ч. 1 ст. 74 ЦПК України - особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних засобів і призначена судом для 

надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, 

повязаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання 

схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо), отже, 

сприяє встановленню обставин та фактів. Втім, недарма експерта, свідка, 

спеціаліста протягом усього часу розвитку цивільного процесуального права та 

законодавства називають особами, які сприяють здійсненню судочинства. Не 

заглиблюючись на даному етапі у дослідження процесуального становища цих 

суб’єктів, їх місця та ролі у доказуванні, чому будуть присвячені спеціальні 

підрозділи роботи, вважаємо правильним називати свідка, експерта, спеціаліста у 

цивільному процесі особами, які сприяють: 1) сторонам та іншим особам, які 

беруть участь у справі, у доказуванні фактів та обставин, на які вони посилаються 

як на підставу своїх вимог чи заперечень, 2) суду — у встановленні таких фактів та 

обставин. 

Вказівка автора на те, що доказування — це діяльність осіб, які беруть участь 

у розгляді справи, також не є коректною. Очевидно, слід говорити про осіб, які 

беруть участь у справі, а не про осіб, які беруть участь у розгляді справи. Особи, 

які беруть участь у розгляді справи, — це ті особи, які з’явились за викликом суду 

у судове засідання, суб’єктами ж доказування є всі особи, які беруть участь у 
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справі (ст. 26 ЦПК України 1963 р.), а за ст. 42 чинниого ЦПК України – учасники 

справи. Окрім того, особа, яка бере участь у справі, може й не брати особистої 

участі у її розгляді, а діяти, приміром, через представника, але ж вона не втрачає 

юридичного статусу позивача, відповідача, третьої особи, тобто особи, яка бере 

участь у справі з відповідним обсягом прав та обов’язків у доказуванні. Прив’язка 

автора до розгляду справи є недоречною й тому, що розгляду справи може й не 

бути, тоді як доказування відбувається вже з моменту звернення до суду.  

Небездоганною є також теза про те, що діяльність, пов’язана із доказуванням, 

спрямована на встановлення оспорюваних обставин цивільної справи, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Такий висновок є в цілому 

правильним лише щодо справ, які розглядаються та вирішуються судами в порядку 

позовного провадження, але не слід забувати, що в структурі цивільного процесу 

існує ще й кола справ, які розглядаються за правилами інших видів судочинств, — 

окремого та наказного, у яких судом не вирішується спір, але у яких доказування 

— невід’ємна частина, хоча й має свою специфіку, обумовлену юридичною 

природою справ, які розглядаються в зазначених порядках. 

У відомому науковому виданні, підготовленому представниками харківської 

школи, зазначається, що судове доказування (доказова діяльність), що випливає з 

сутності принципу змагальності цивільного процесуального права, — 

процесуальна діяльність сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, заснована 

на сукупності процесуальних прав та обов’язків, яка складається з повідомлення 

суду про фактичні обставини справи, подання доказів, спростування доказів, 

заявлення клопотань про витребування доказів, участі у дослідженні та оцінці 

доказів, а також діяльності суду щодо оцінки доказів, витребування доказів, з 

клопотання сторін, з пропозиції сторонам усунути прогалини у доказовому 

матеріалі, спрямована на з’ясування фактичних обставин справи, прав та обов’язків 

сторін, і ухвалення законного та обґрунтованого рішення у цивільній справі [262, c. 

171]. 

У наведеному висновку автор намагався включити якомога більше складових 

доказування: основоположні засади, суб’єктів, стадії (процесуальні дії щодо 
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доказування), мету, втім, деякі аспекти викликають низку питань, а тому 

потребують аналізу, зокрема: 1) видається, що виділяти або обмежуватись лише 

принципом змагальності, — недостатньо. Принцип змагальності лише у сукупності 

з іншими принципами (принципом рівності [72, c. 83-91], безпосередності [73, c. 

82-87], усності та ін.) забезпечує дію механізму доказування. Окрім того, модель 

змагального процесу поступово розвивається виключно у справах позовного 

провадження, у справах окремого провадження змагальність обмежена, що 

обумовлено юридичною природою справ, які розглядаються та вирішується в 

цьому порядку, а також роллю суду в процесі доказування в справах окремого 

провадження. Змагальність як така відсутня й у справах наказного провадження 

[66, c. 54-58]; 2) питання про суб’єкти доказування у цивільних справах є спірним, 

дискусія з цього приводу точиться тривалий час, але вказівка на те, що сторони та 

інші особи, які беруть участь у справі, — суб’єкти доказування, однозначно є 

вірною в силу їх юридичної заінтересованості. Що ж стосується «діяльності суду 

щодо оцінки доказів, витребування доказів, пропозиції сторонам усунути 

прогалини у доказовому матеріалі спрямована на з’ясування фактичних обставин 

справи, прав та обов’язків сторін і ухвалення законного та обґрунтованого рішення 

у цивільній справі», то видається, що ця діяльність суду є не доказуванням, а 

сприянням особам, які беруть участь у справі, у доказуванні. Отже, це діяльність, 

спрямована на встановлення фактів та обставин. У контексті вирішення питання 

про те, хто є суб’єктами доказування у цивільному процесі, абсолютно правильно 

ще у 1917 р. писав Є. В. Васьковський: «…доказуванням називається діяльність 

учасників спору, метою якої є переконати суд в істинності їх тверджень чи заяв» 

[43, c. 238]. 

Однією з найбільш розгорнутих змістовних характеристик поняття 

«доказування», які з’явились після прийняття у 2004 р. ЦПК України, видається 

характеристика даного явища М. Й. Штефаном, який зазначав: а) доказуванням 

буде процесуальна і розумова діяльність суб’єктів доказування, яка здійснюється в 

урегульованому цивільному процесуальному порядку і спрямована на 

встановлення дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін, встановлення 
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певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а 

також подання, прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів; 

б) докази і доказування є процесуальними засобами пізнання у цивільному 

судочинстві [384, c. 279]. 

Поняття «доказування у цивільному процесі», сформульоване М. Й. 

Штефаном, видається найбільш вдалим, оскільки він урахував широке коло 

складових доказування. Правильним є акцентування уваги на тому, що 

доказування та його наслідки залежать від розумової діяльності осіб, які беруть у 

ньому участь, що доказування, — не хаотична, а упорядкована законодавством 

діяльність. Зазначення елементів (стадій) доказування, акцентування уваги на тому, 

що пізнання та його засоби — докази та доказування — взаємозалежні і 

нероздільні явища, дозволяє уявити цілісність доказування у цивільному процесі. 

Деякі міркування викликає мета доказування, викладена у наведеному 

визначенні. Встановлення дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін, 

встановлення певних обставин, — це обов’язок суду у цивільному процесі, 

підкорений загальній меті цивільного судочинства, яка була закріплена у ст. 1 ЦПК 

України 1963 р., — захист прав, свобод чи інтересів. Для встановлення фактів чи 

обставин суд не подає докази, не надає пояснень тощо. У сторін, інших осіб, які 

беруть участь у справі, мета у доказуванні інша, у загальному вигляді — усіма 

можливими засобами обґрунтувати свої вимоги та заперечення для того, щоб 

судом було ухвалене прийнятне рішення. Більше того, у кожної особи, яка бере 

участь у справі, мета у доказуванні різниться. Таким чином, М. Й. Штефан включає 

суд до суб’єктів доказування, а у формулюванні мети доказування зазначає саме 

функцію суду. 

Таким, що відрізняється від традиційних висновків, є висновок про сутність 

доказування у цивільному процесі, наведений в академічному курсі за редакцією С. 

Я. Фурси: «…під доказуванням слід розуміти регламентовану у певний порядок 

процесуальну діяльність зі збирання, витребування і надання суду доказів 

суб’єктами, які за цивільним процесуальним законодавством вправі подавати 

докази в конкретній справі на різних стадіях її розгляду. При цьому дослідження та 
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аналіз доказів такими суб’єктами та оцінку судом прийнятих доказів не можна 

розцінювати як процес доказування» [365, c. 361].  

Обґрунтованою, але не конкретною видається вказівка автора зазначеного 

висновку на коло суб’єктів доказування у цивільному процесі. Зазначається, що 

доказування — це діяльність суб’єктів, які вправі подавати докази. Особами, яким 

цивільним процесуальним законодавством надано право подавати докази до суду 

за ЦПК України 1963 р. були сторони та інші особи, які беруть участь у справі 

відповідно до ч. 2 ст. 10, ст. 27 та ст. 60, а за новою редакцією ЦПК України – 

учасники справи (зокрема, ст. 12, ч. 1 ст. 43).  Гадаємо, що у визначенні поняття 

«доказування» конкретика щодо суб’єктів даної сфери процесуальної діяльності є 

необхідною. 

У визначенні вказується, що діяльність із доказування зазначених суб’єктів 

складається зі збирання, витребування, надання суду доказів. Що стосується 

збирання доказів, то це, насамперед, — обов’язок сторін та інших осіб, які беруть 

участь у справі, оскільки збирання передує поданню доказів. Але ж і суд, 

відповідно до ст. 132 та ін. ЦПК України 1963 р., мав повноваження щодо збирання 

доказів. Що ж стосується витребування доказів, то це — виключна компетенція 

суду згідно зі ст. 137, ч. 2 ст. 235 ЦПК України 1963 р. (ст. 84, ч. 2 ст. 294 чинного 

ЦПК України). Сторони та інші особи, які беруть участь у справі (учасники 

справи), у випадках, коли щодо отримання доказів є складнощі, мають право 

звернутися до суду з клопотанням про витребування необхідного доказу чи 

доказів, а не витребувати докази як це вказано у визначенні. 

Не відповідає  цивільному процесуальному законодавству України, яке було 

чинним на момент підготовки висновку, який аналізується, й вказівка на те, що 

суб’єкти доказування вправі подавати докази в конкретній справі на різних стадіях 

її розгляду. Питання про строк, у який сторони та інші особи, які беруть участь у 

справі, зобов’язані були подавати докази, було чітко врегульоване ЦПК України 

1963 р. Згідно з ч. 1 ст. 131 докази подаються до або під час попереднього судового 

засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, — 

до початку розгляду справи по суті. Те, що законодавець дозволяв у виключних 
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випадках порушити цей строк, — виключення з загального правила, і для того, щоб 

суд прийняв докази з порушенням цього правила, необхідно було довести, що 

докази подано несвоєчасно з поважних причин (ч. 2 ст. 131 ЦПК України 1963 р.). 

Окрім того, за однією з розповсюджених класифікацій стадійності цивільного 

процесу з урахуванням ланок судової системи, стадіями цивільного процесу є й 

апеляційне та касаційне провадження, де справи готуються до розгляду та 

розглядаються, але ж стосовно подання доказів апеляційне провадження має свою 

специфіку, а у касаційному провадженні подання нових доказів законом не 

передбачено. 

Викликає сумнів також твердження у наведеному визначенні про те, що 

«дослідження та аналіз доказів такими суб’єктами та оцінку судом прийнятих 

доказів не можна розцінювати як процес доказування». Дійсно, оцінка доказів 

судом — це компетенція суду, яка випливає із завдань, які перед ним стоять. Що ж 

стосується дослідження (аналізу) доказів, то особи, які беруть участь у справі 

(учасники справи), є їх безпосередніми субєктами (ч. 2 ст. 57 ЦПК України 1963 р., 

ч. 1 ст. 229 чинного ЦПК України). 

У підручнику за редакцією С. С. Бичкової поняття «доказування» витлумачено 

як процесуальна діяльність суду та інших суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин, спрямована на встановлення істини у конкретній цивільній справі і 

вирішення спору між сторонами, яка має складну структуру, що передбачає поділ 

процесу доказування на три етапи (стадії): 1) збирання доказів; 2) дослідження 

доказів; 3) оцінка доказів [363, c. 218]. 

Враховуючи лексичне значення поняття «доказувати», наведені вище 

міркування, видається спірним включення суду до суб’єктів доказування. Викликає 

також сумнів мета, вказана у наведеному висновку. З приводу того, чи можна у 

судочинстві досягти істини, протягом багатьох років висловлюються різні 

судження. Видається, що прагнення досягти істинних знань про факти та 

обставини предмета доказування — компетенція суду, у інших суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин мета у доказуванні, як уже йшлося вище, різна, і 

залежить від процесуального становища. 
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Що стосується «вирішення спору між сторонами», то якщо так формулювати 

мету в доказуванні, то треба уточнювати, що дається визначення поняття 

«доказування» у справах, які розглядаються та вирішуються в порядку позовного 

провадження, адже жодного відношення таке визначення не має до справ, які 

розглядаються в порядку окремого та наказного проваджень, у яких відсутній спір 

про право, а також відсутні сторони. Проте, і на доказування у справах окремого 

провадження, і частково на доказування у справах наказного провадження 

розповсюджуються правила щодо доказування, встановлені для справ позовного 

провадження з винятками та доповненнями, встановленими Розділами ІІ та ІV ЦПК 

України. 

Вказівка автора наведеного визначення на те, що оцінка – етап  чи стадія 

докаування, також викликає певні міркування. Оцінка доказів – розумова 

діяльність усіх суб'єктів процесу, але лише оцінка доказів судом як  один з 

основних обов’язків суду відповідно до ст. 212 та ін. ЦПК України 1963 р. та ст. 89 

чинного ЦПК України, має виключне значення для результатів правосуддя. 

Суб’єктами ж доказування є, насамперед, сторони, а також інші особи, які беруть 

участь у справі (учасники справи). Таким чином, включати оцінку доказів до стадій 

доказування слід з відповідним обгрунтуванням. 

Акцентування уваги у визначенні поняття «доказування» виключно на справах 

позовного провадження притаманно багатьом процесуалістам. Зокрема в 

останньому підручнику за редакцією В. В. Комарова вказується, що судове 

доказування — це процесуальна діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь 

у справі, яка за своєю суттю зводиться до обґрунтування обставин цивільної 

справи та спрямована на встановлення цих обставин і вирішення спору між 

сторонами по суті [172, c. 476]. Отже, як і у попередніх прикладах, поза увагою 

залишаються інші види судочинств. 

Дещо дисонує з самим визначенням мета доказування, закріплена у 

наведеному визначенні, — встановлення обставин справи і вирішення спору між 

сторонами по суті. Якщо автор вважає, що суд не є суб’єктом доказування, а ними 

є виключно сторони та інші особи, які беруть участь у справі, то й необхідно 
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вказувати мету доказування цими суб’єктами. Встановлення ж фактів та обставин, 

вирішення справи, — обов’язок суду. 

Здійснений  аналіз наукових висновків та поглядів про сутність доказування у 

цивільних справах, які засновані на регулюванні доказування, встановлення фактів 

та обставин ЦПК України 2004 р., а також аналіз праць, підготовлених за часів дії 

ЦПК України 1963 р., дозволяє констатувати, що зміст висновків в цілому 

збігається, хоча цивільне процесуальне законодавство зазнало значного 

коригування в частині регулювання доказування як після внесення істотних змін до 

ЦПК України 1963 р., так і внаслідок розробки та прийняття ЦПК України у 2004 

р. Отже, наповнення цивільного процесуального законодавства України 

змагальними засадами, зміна ролі суду у доказуванні в цілому не відбилися у 

визначеннях поняття «доказування». 

Так само, як і в Україні, у цивільному процесуальному законодавстві РФ в 

останній період часу спостерігається тенденція до розширення змагальних засад 

цивільного судочинства [301, c. 349]. Прийняття нового ЦПК РФ у 2002 р. сприяло 

виникненню полярних поглядів на роль суду, осіб, які сприяють здійсненню 

судочинства, у доказуванні. Жвава дискусія, що виникла, не могла не вплинути на 

погляди та висновки російських теоретиків про сутність доказування у цивільних 

справах. 

У підручнику 2004 р. за редакцією М. С. Шакарян, який було видано через 2 

роки після прийняття нового ЦПК РФ, поняття «доказування» розкривається як 

діяльність, спрямована на встановлення обставин справи за допомогою судових 

доказів [94, c. 165]. У цьому визначенні не вказується на суб’єктів доказування, 

увага акцентується на меті. Видається, що автори оминули полеміку щодо 

суб’єктів доказування, оскільки дискусія з цього приводу була у самому розпалі. І 

хоча в ході розкриття поняття «доказування» вказується на обов’язки сторін щодо 

надання доказів, обов’язки суду, пов’язані із збиранням доказів тощо, авторського 

висновку про склад суб’єктів доказування немає. 

У підручниках же, виданих через кілька років, одним з основних акцентів у 

визначеннях поняття «доказування» є якраз суб’єкти доказування. Зокрема Т. В. 
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Сахнова, не даючи окремого авторського визначення поняття «доказування у 

цивільних справах», але аналізуючи це правове явище, у підсумках зазначає, що 

судове доказування — єдина логічна та процесуальна діяльність, а тому суб’єктами 

доказування є не лише сторони, а й суд та інші особи, які беруть участь у справі, 

оскільки «протиставлення» суду та заінтересованих осіб у судовому пізнанні та 

доказуванні (незважаючи на різницю процесуальних функцій), суперечить 

правосуддю, справедливому процесу, а отже, суд не виключається з суб’єктів 

доказування [301, c. 349-350]. На такій суб’єктності у доказуванні наполягають й 

інші російські вчені [52, c. 198; 161, c. 163]. 

Г. Л. Осокіна, обстоюючи позицію про те, що суд є не суб’єктом доказування, 

а суб’єктом пізнання, дає наступне визначення: «…судове доказування являє 

собою діяльність заінтересованих у результатах справи осіб (сторін, заявників, 

третіх осіб) щодо переконання суду, який розглядає справу, у наявності чи 

відсутності у правовій дійсності тих фактів, які обґрунтовують їх вимоги чи 

заперечення» [216, c. 639, 619-620]. 

В. І. Миронов, акцентуючи увагу на тому, що судове доказування є одним з 

елементів права на судовий захист, у визначенні пише: «Судове доказування може 

бути визначено через діяльність осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які 

сприяють здійсненню правосуддя, внаслідок якої заявлені у судовому порядку 

вимоги повинні отримати правове вирішення» [190, c. 168]. 

Представники Уральської школи цивілістичного процесу у підручнику за 

редакцією В. В. Яркова зазначають, що доказування — це різновид пізнання, що 

відбувається у специфічній процесуальній формі і охоплює розумову, 

процесуальну діяльність суб’єктів, які обґрунтовують ті чи інші положення та 

отримують на підставі цього нові знання у суді. Доповнюється це визначення 

наступним: «У процесі судового доказування беруть участь усі суб’єкти цивільних 

процесуальних правовідносин, граючи різну роль, відведену їм процесуальним 

законом» [86, c. 205]. 

Вважаючи, що у сучасному змагальному процесі суд не є безініціативним, 

спостерігаючим учасником судочинства, що він не лише сприяє сторонам у 
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здійсненні їхніх прав, а й здійснює цілий ряд дій, спрямованих на встановлення 

обставин, що мають значення для справи, В. В. Молчанов, спираючись на 

сукупність положень цивільного процесуального законодавства РФ, які регулюють 

доказування, робить наступний висновок: «…судове доказування — це діяльність 

сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, та суду, спрямована на встановлення 

обставин, що мають значення для справи, і обґрунтування висновків про дані 

обставини» [88, c. 263]. 

Здійснений аналіз наукових висновків про юридичну сутність доказування у 

цивільному процесі кінця ХХ—початку ХХІ ст., дозволяє констатувати, що зміст 

поняття «доказування» розкривається, в основному, з урахуванням юридичної 

природи позовного провадження, окреме та наказне провадження лишається 

неохопленим. Висновки про зміст доказування в основному різняться 

розставленими акцентами навколо суб’єктів доказування у цивільному процесі. 

Дискусія науковців про те, кого з суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин включати, а кого не включати до кола суб’єктів доказування, триває 

й дотепер. Видається, що причиною, яка впливає на такі розбіжності, є неоднакове 

сприйняття поняття «доказування». Процесуалісти, які поняття «доказування» 

розкривають, враховуючи: 1) специфіку регулювання сфери доказування, 

встановлення фактів і обставин цивільним процесуальним законодавством, яка 

засвідчує, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін 

(ч. 1 ст. 10 ЦПК України 2004 р.), що обов’язки доказування та подання доказів 

покладаються не на суд, а на сторони та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 

60 ЦПК України 2004 р.), а суд лише сприяє їм у випадках, коли щодо отримання 

доказів є складнощі, зокрема шляхом витребування доказів (ст. 137 ЦПК України 

2004 р. ); 2) що відсутність змагальності у справах окремого та наказного 

проваджень — виключення з загального правила про змагальність цивільного 

процесу; 3) лексичне значення поняття «доказувати» як «підтверджувати 

істинність, правильність чого-небудь фактами, незаперечними доводами» [205, c. 

801], обґрунтовано не включають суд до кола суб’єктів доказування, адже суд 

нічого не підтверджує, не доводить, його завдання — встановити на підставі 
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доказаного та доведеного сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі, 

факти та обставини, ухвалити законне та обґрунтоване рішення. 

Прихильники ж включення суду до суб’єктів доказування, очевидно 

грунтують свої висновки на: 1) традиціях, які зумовлені регулюванням даної сфери 

цивільної процесуальної діяльності протягом багатьох десятків років: і ЦПК УРСР 

1924 р. та 1929 р., і ЦПК України 1963 р. до внесення змін, містили положення, 

відповідно до яких суд не обмежувався доказами, наданими сторонами та за 

власною ініціативою збирав необхідний доказовий матеріал; 2) сприйнятті поняття 

«доказування» як всеохоплюючого, такого, що включає увесь спектр 

процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактів та обставин, і тих, що 

здійснюються судом, — витребування, забезпечення, дослідження, оцінка доказів 

тощо, і тих, що здійснюються сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

справі (учасниками справи), — подання доказів, внесення клопотань про 

витребування доказів, участь у дослідженні доказів тощо. 

Видається правильним розуміти доказування з урахуванням його лексичного 

значення, оскільки будь-яке правове явище не повинно дисонувати з назвою. 

Невідповідність назви змісту породжує неоднакове сприйняття, невизначеність, 

помилкові висновки тощо. 

Здійснений вище аналіз поняття «доказування», з урахуванням широкого кола 

суджень, об’єктивно повинен був би привести до авторського висновку, однак 

гадаємо, що на даному етапі дослідження, без ґрунтовного аналізу юридичної 

сутності предмета доказування, прав та обов’язків суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин, пов’язаних із доказуванням, стадій (етапів) 

доказування, специфіки реалізації принципів у даній сфері цивільних 

процесуальних правовідносин тощо, такий висновок може бути лише попереднім. З 

урахуванням проаналізованих вище історичних джерел, етимології поняття 

«доказування», наукових висновків сучасників, тенденцій розвитку цивільного 

процесуального права, спрямованих на посилення змагальних засад у цивільному 

судочинстві тощо є підстави стверджувати, що доказування у цивільному процесі 

— урегульована масивом законодавства діяльність сторін та інших учасників 
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справи (осіб, які беруть участь у справі), спрямована на обґрунтування вимог чи 

заперечень. Роль суду в даній сфері правовідносин — встановлення фактів та 

обставин, на які сторони, інші особи, які беруть участь у справі, посилаються в 

обґрунтування своїх вимог чи заперечень у спосіб, передбачений законом. 

У ході дослідження змісту наукових висновків про сутність доказування у 

цивільному процесі звертає на себе увагу той факт, що в останній період часу 

українськими спеціалістами та представниками інших держав — спеціалістами в 

галузі цивільного процесуального права, дедалі частіше застосовується термін 

«судове доказування». При цьому при розкритті його сутності закладаються 

параметри, які складають доказування виключно у цивільних справах [262, c. 171; 

272, c. 15; 11, c. 9, 40; 172, c. 476; 368, c. 138; 216, c. 619-620]. 

Судове доказування є складовою понять «судовий процес» та «судове право», 

про необхідність розвитку яких йшлося іще на початку ХХ ст., зокрема, у працях В. 

О. Рязановського [300, c. 33]. Пізніше ця ідея була підтримана й іншими відомими 

вченими [226, c. 13]. Об’єднуючи судоустрій, цивільне та кримінальне судочинство у 

комплексну галузь, — судове право, яке найтіснішим чином пов’язане із поняттям 

«правосуддя», судове доказування логічно виділялось як елемент загальної 

конструкції. В останній період часу ідея виділення такої галузі права, створення 

єдиного кодифікаційного акта все більше піддається критиці, оскільки галузь права як 

засіб спеціального регулювання за визначенням повинна об’єднувати суспільні 

відносини однорідного типу. У цьому — запорука її органічного існування як 

елемента усієї діючої у державі правової системи. Прихильники судового права на 

всіх етапах розвитку цієї ідеї допускають по суті справи одну й ту саму методологічну 

помилку — відривають судовий процес від його матеріально-правової основи і, 

керуючись однією лише зовнішньою схожістю різних процесуальних інститутів, 

надають їм такого змісту, яким вони не можуть володіти [261, c. 7, 9]. 

Таким чином, називати «судовим доказуванням» доказування у цивільному 

процесі є не зовсім коректним, хоча в цілому правильним, оскільки доказування у 

цивільних справах відбувається у зв’язку із провадженням у суді. Однак видається, 

що з метою термінологічної визначеності поняття «судове доказування» слід 
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розуміти як поняття, яке охоплює основні аспекти доказування у різних 

процесуальних галузях: кримінальному, цивільному, господарському, 

адміністративному процесах. Доказування у цивільних справах — складова 

поняття «судове доказування». 

Окрім поняття «доказування», Конституція України, ЦПК України, а також 

науковці, оперують й поняттям «доведення». 

Згідно з ч. 2 ст. 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства 

є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості. Тотожне положення було закріплено й у ч. 2 ст. 10 

ЦПК України 2004 р., а відповідно до ч. 1 ст. 60 ЦПК України 2004 р., кожна 

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

підставу своїх вимог і заперечень.  

ЦПК України в редакції 2017 р. у ч. 1 ст. 43 закріплює право учасників справи 

наводити свої доводи, а у ч. 1 ст. 81 всановлює обов’язок доводення обставин, на 

які сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. 

Таким чином, правом доведення та обов’язком доводити, цивільний 

процесуальний закон логічно наділяє  суб’єктів доказування, — учасників справи 

(осіб, які беруть участь у справі). Недоведеність обставин, що мають значення для 

справи, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 376 ЦПК України, є підставою для скасування 

рішення суду першої інстанції. 

Поняття «довод» не є новим. Зокрема артикул 13 «О доказательствах обще, 

коликими образы бывают, а особливо о самовольном признании» Прав, за якими 

судиться малоросійський народ 1743 р., одночасно оперує й поняттям «доводи», й 

поняттям «докази», при цьому поняття «доводи» використовується у контексті 

регламентації надання пояснень, обгрунтувань [234, c. 478]. 

Науковці минулого у своїх працях також оперували поняттям «довід», 

«доводити», але контексти застосування цих понять були різними. Зокрема К. І. 

Малишев у 1876 р., розкриваючи поняття «докази» писав «…доказом у широкому 

розумінні або доводом є…» [83, c. 344], тобто фактично поняття «доказ» та «довід» 

ним ототожнювались. Є. О. Нефедьєв у 1909 р., з посиланням на Статут цивільного 
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судочинства писав, що приведення стороною фактів та доводів — умова 

формування предмета доказування. Під «доводами» розуміється вказівка тієї мети, 

заради якої представлені факти, а також вказівка логічного та юридичного зв’язку 

їх з предметом доказування: без доводів значення фактів буде не лише 

непереконливим для суду, а й навіть незрозумілим [83, c. 346]. Отже, Є. О. 

Нефедьєв поняття «доказувати» та «доводити» не вважав тотожними. 

У минулому столітті відомий український процесуаліст, представник київської 

школи Я. Л. Штутін у широковідомому виданні оперував поняттям «доводження». 

Зокрема він вживав терміни: «судове доводження», «предмет доводження», 

«обов’язок доводження» і т. п. [387, c. 148, 153, 156, 158]. Очевидно, що поняття 

«доводження» етимологічно більш наближене до поняття «доведення», але сенс, 

який закладав Я. Л. Штутін у поняття «доводження», дозволяє стверджувати, що 

йшлося про доказування. 

Останнім часом і серед сучасників виникла наукова дискусія з приводу того, 

чи є поняття «доказування» та «доведення» рівнозначними, чи кожне з них 

наповнене своїм змістом та повинні сприйматися як різні правові явища. Зокрема 

Т. В. Цюра пропонує розмежовувати поняття «доказування» та «доведення» і 

зазначає, що усі інші дії, окрім збирання (в тому числі, витребування доказів 

адвокатами і прокурорами) і наданння суду доказів особами, які беруть участь у 

справі, спрямовані на забезпечення сприятливого для сторони рішення суду, 

необхідно вважати процесом доведення, а не доказування. На цій підставі вчена 

виділяє принцип співставлення доказів і доводів сторін як один зі спеціальних 

принципів доказування у цивільному процесі [373, c. 3-4]. С. Я. Фурса також 

висловлювала думку про те, що діяльність щодо доказування — це, здебільшого, 

«операції» з доказами, а доведення — поняття, яке поєднує в собі і процес 

доказування, і розумову та процесуальну діяльність, що спрямована на формування 

у судді переконання в достовірності юридичних обставин справи і на цій підставі 

обґрунтованості вимог сторони (зокрема, коли сторони ставлять запитання одна 

одній, то у цьому випадку не йдеться про докази, а сторони обмінюються 

доводами, закладеними у запитання і відповіді. Посилання на норми права, з точки 
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зору С.Я. Фурси, також слід розцінювати як доводи сторони, а не процес 

доказування тощо) [365, c. 361-362]. У 2017 р. Т.М. Кучер було запропоновано 

концепцію теорії доведення у цивілістичному процесі з аргументацією 

необхідності переорієнтації діяльності суду і нотаріусів з процесу доказування на 

процес доведення, пропозицією введення до понятийного апарату процесуальних 

галузей права таких термінів як «доводи» та «доведення» тощо [175, c. 7-8]. 

Французькі процесуалісти у Додатку № 1 «Словник-довідник основних 

термінів, що використовуються у ЦПК Франції» зазначають, що доводи — це 

фактичні та правові підстави процесуального чи правового характеру, що 

наводяться сторонами в підтримку своїх вимог і слугують основною частиною 

справи, що розглядається судом [91, c. 568]. Таким чином, з точки зору 

французьких спеціалістів, доведення — це обґрунтування фактами та правовими 

підставами вимог чи заперечень. 

У логіці поняття «доведення» має декілька значень. По-перше, «доведенням» 

називають факти, за допомогою яких встановлюється істинність певного 

положення. По-друге, «доведенням» позначають джерела доказів, наприклад, 

літописи, архіви, оповіді очевидців, мемуари тощо. Нарешті, по-третє, 

«доведенням» називають логічну процедуру, в ході якої встановлюється істинність 

певного положення за допомогою положень, істинність яких уже встановлена 

раніше [155, c. 282-283]. Видається, що з усіх перелічених аспектів поняття 

«доведення», сутності юридичної судової діяльності і місця доведення в ній більше 

відповідає третій аспект. Окрім того, третій аспект відповідає й тлумаченню 

поняття «доводити», його лексичному значенню: доводити означає 

«підтверджувати істинність, правильність чого-небудь фактами, незаперечними 

доказами; доказувати» [205, c. 791].  

Незважаючи на ототожнювання понять «доказувати» та «доводити» 

філологами,  видається логічним обгрунтування Кучер Т.М. позиції про 

необхідність розмежування у цивілістичному процесі понять «доказування» та 

«доведення» у наступний спосіб: «з точки зору лексики поняття «доказування» 
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походить від слова «доказ», який є його коренем, а термін «доведення» - від слова 

«довід» [175, c. 9]. 

Аналіз лексичного значення понять «доказувати» та «доводити», які як вже 

зазначалося, збігаються, а також наведених вище наукових висновків про зміст 

доказування та доведення,  зумовлює виникнення питання  про їх співвідношення. 

З приводу того, яке поняття є більш широким — доказування чи доведення, 

висловлені різні точки зору. Окремі процесуалісти категорично стверджують, що 

процес доведення слід сприймати більш широким і таким, що включає поняття 

«доказування» [373, c. 4] або доведення «складатиметься із процесу доказування та 

розумової і процесуальної діяльності…» [365, c. 361-362]. Деякі вчені, навпаки, 

пізнавальну діяльність у сукупності з комплексом розпорядчих повноважень суду 

та особами, які беруть участь у справі, розглядають як складові судового 

доказування, а отже, у такому випадку, доказування поглинає доведення [18, c. 13]. 

З точки зору логіків поняття «доказ» також поглинає поняття «довід (підставу, 

аргумент)», які вважаються складовими усякого доказу. Доводом є думка, яка може 

бути приведена в обґрунтування істинності чи хибності положення, що висловлено 

[156, c. 138]. 

В. Д. Адрійцьо з цього приводу висловлена думка про те, що, оскільки поняття 

«доказувати» та «доводити» є синонімами, стосовно процесу встановлення 

обставин цивільної справи виправдано вживати терміни «доказувати» та 

«доводити» як рівнозначні за змістом синоніми, які не дають можливості 

здійснювати повтори. Наповнювати новим змістом ці терміни, які б охоплювали не 

всі етапи процесу судового доказування, напевно, не виправдано з точки зору 

усталеної законодавчої традиції та практики застосування даних термінів [11, c. 

16]. 

Що стосується «усталеної законодавчої традиції та практики застосування 

даних термінів» видається, що таке пояснення не можна визнати обґрунтованим, 

адже наукова діяльність спрямована в тому числі й на переосмислення сталих 

положень, тим паче, що законодавство інтенсивно розвивається і потребує 

формулювань, які однозначно відображають сутність явища. Тому, враховуючи 
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лексичне значення понять «доказувати» та «доводити», а також наведені наукові 

погляди та висновки, видається обґрунтованим висновок про те, що ці поняття 

хоча і є синонімами з точки зору філологів, у сфері доказування несуть дещо різне, 

хоча й взаємопов’язане та взаємообумовлене навантаження. Учасниками справи 

(особами, які беруть участь у справі) як суб’єктами доказування у цивільному 

судочинстві, факти та обставини, якими дані суб’єкти обґрунтовують свої вимоги 

чи заперечення, доводяться і доказуються одночасно, але доведення, здебільшого, 

має логіко-тактичне підґрунтя, а доказування пов’язане з підтвердженням чи 

спростуванням того, що доказується та доводиться, відповідними доказами. 

Наведені вище висновки про сутність судового доказування у цивільних 

справах різняться наповненням, розставленими акцентами тощо. Не менш 

різноманітними є й погляди щодо мети судового доказування у цивільних справах. 

Логічно, що судове доказування, як і будь-яка діяльність, має мету, тобто те, 

до чого діяльність прямує, чого прагне досягти [206, c. 611]. Мету  обгрунтовано 

включають до складу структурних елементів судового доказування [224, c. 14], 

проте різними дослідниками ця мета бачиться по-різному. Зокрема вже згадані 

вище процесуалісти у своїх працях зазначали, що «мета доказування — 

встановити, що твердження сторони є істинним, тобто що приведені ним на свою 

користь обставини існують у дійсності і саме у такому вигляді, як він стверджує, 

або, навпаки, що обставин, які ним спростовуються, насправді немає» [43, c. 238], 

що метою доказування є «всебічне, повне та об’єктивне з’ясування дійсних 

обставин справи, тобто встановлення з допомогою доказів у повній відповідності з 

істиною юридичних фактів, з якими закон пов’язує виникнення, зміну та 

припинення спірного правовідношення між сторонами, та інших обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи» [39, c. 256], «встановлення 

обставин та фактів, що мають значення для справи» [303, c. 123, 125], 

«підтвердження тих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх 

вимог чи заперечень при захисті свого права у суді» [262, c. 160] тощо. Окремі 

процесуалісти мету судового доказування вбачають у законному та 

обґрунтованому вирішенні правового конфлікту [82, c. 168]. 



 68 

Наведені висновки про мету доказування грунтуються на загальному уявленні 

їх авторів про зміст доказування у цивільному процесі, але нескладно помітити, що 

акценти розставлені у різний спосіб: у більшості випадків вченими мета 

доказування розкривається у контексті діяльності суду, рідше — у контексті 

діяльності сторін, інших осіб, які беруть участь у справі. У зв’язку з тим, що автор 

не відносить суд до суб’єктів доказування, щодо наведених вище висновків 

виникають деякі міркування. Що стосується суду, який не доказує, а встановлює 

факти та обставини на підставі того, що доказали та довели учасники справи 

(особи, які беруть участь у справі), то для нього як для органу, який реалізує 

конституційну функцію правосуддя, метою встановлення фактів та обставин є 

захист прав, свобод та інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення, а 

досягти цієї мети можна лише за умов всебічного, повного та об’єктивного 

з’ясування обставин справи. Вилучення судом із доказів усіх необхідних даних для 

остаточного висновку про сутність правовідносин та ухвалення рішення, в 

мотивувальні частині якого згідно з п. 1 ч. 4 ст. 265 чинного ЦПК України 

викладаються фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних 

правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні 

обставини — обов’язки, що взаємопов’язані з метою встановлення фактів та 

обставин. 

Оскільки встановлення фактів та обставин судом здійснюється протягом 

усього провадження, на усіх стадіях процесу, мета цієї діяльності не може не бути 

підпорядкованою загальним завданням та меті здійснення правосуддя у цивільних 

справах, закріплених у ч. 1 ст. 2 чинного ЦПК України: справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 

ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Доказування ж фактів та обставин учасниками справи сприяє виконанню завдань 

цивільного судочинства та досягненню вищезазначеної мети. 

Мета доказування фактів та обставин у кожного учасника справи є різною. 

Зокрема метою доказування фактів та обставин позивачем є задоволення судом 
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його інтересів, ухвалення прийнятного рішення саме для нього. Мета доказування 

у відповідача, якщо він не визнає позов у повному обсязі позовних вимог, зовсім 

інша — усіма можливими засобами та способами переконати суд у зворотному, 

протилежному тому, що стверджує позивач, оскільки перед ним стоїть завдання 

мінімізувати вплив ухваленого рішення на його права та обов’язки. Тим більше 

така мета доказування стоїть перед відповідачем у разі подання ним заяви про 

заперечення проти позову, зустрічного позову, які також підлягають обрунтуванню 

відповідними доводами та доказами. Тобто мета доказування у сторін, третіх осіб, 

заявників у справах окремого та наказного проваджень обумовлена, як правило, 

приватним характером юридичної заінтересованості. 

Зовсім іншою є мета доказування у органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб у цивільному судочинстві. В силу того, 

що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, 

організації тощо згідно зі статтями 56 та 57 ЦПК України здійснюють 

представництво, а по суті захист прав, свобод та інтересів інших осіб, інтересів 

держави, суспільства, яке може бути реалізовано у формі звернення до суду з 

позовом чи заявою або вступу у вже відкрите провадження з метою надання 

висновків, сама їх участь у цивільному процесі носить державний чи суспільний 

характер і зумовлена виконуваними у системі захисту прав повноваженнями. При 

цьому мета доказування такими суб’єктами фактів та обставин, носить подвійний 

характер: з одного боку — обгрунтувати позовні (заявлені) вимоги в інтересах інших 

осіб або державних чи суспільних інтересів, з іншого — обгрунтувати своє право на 

реалізацію таких повноважень. Мета доказування органами, які залучаються до участі 

у справі для надання висновків, обумовлена також необхідністю обгрунтування 

висновку необхідними доказами на вимогу закону [70, c. 291-296]. Прокурор, на 

відміну від сторони, третьої особи, здійснює доказування з метою обґрунтування 

вимог чи заперечень не у власних інтересах, а в інтересах певної особи чи суспільства. 

Окрім того, шляхом доказування та доведення відповідних фактів та обставин 

прокурор обґрунтовує підстави подання ним до суду позову чи заяви або причини 
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вступу у вже відкрите провадження, що вимагається ч. 1 та 4 ст. 56 ЦПК України [76, 

c. 171-173]. 

 

1.2. ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДОКАЗУВАННЯ 

 

Пізнання — невід’ємна складова розвитку особистості, її специфічна якість. 

Будь-яка діяльність людини, в тому числі й пов’язана зі здійсненням правосуддя 

або участю у процесі, ґрунтується на пізнанні (осягненні розумом явищ 

об’єктивної дійсності, одержанні істинного уявлення про кого-, що-небудь; 

виявленні, баченні, впізнанні тощо [207, c. 402-403]). 

Пізнання визнається однією з основних цивілізаційних потреб особистості 

[236, c. 163]. Прагнення пізнати навколишній світ — допитливість — притаманна 

людині від народження, а пізнання речей та їх властивостей завжди було 

безпосередньо вплетеним в її життєдіяльність.  

Феномен пізнання розкриває, насамперед, гносеологія (теорія пізнання), яка є 

галуззю філософії. Філософи зазначають, що предметом гносеології є особливості 

здійснення процесу пізнання, його основні складові та їх взаємодія [345, c. 353]. 

Очевидно, саме тому пошук відповіді на запитання про те, що таке пізнання та 

його різновид - юридичне (судове) пізнання тощо, необхідно розпочинати з 

філософської науки [163, c. 12].  

Інші науки, зокрема психологія, логіка, соціологія, лінгвістика, також 

розкривають феномен пізнання та фактори досягнення його результатів — знань, 

але у контексті предмета відповідної науки. Вірогідно, формування знання про 

феномен пізнання потребує звернення до різних наук, оскільки лише 

комплексність, всебічність, дозволяють наблизитись до найбільш вірних знань про 

те чи інше явище. Співставлення наукових висновків філософів, логіків, 

психологів, соціологів, представників інших наук, як один з методів наукового 

пошуку, дозволяє виявити риси явища, що досліджується, системно. 
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Знання про одне й те саме явище, отримані з джерел, які належать різним 

наукам, можуть не співпадати, або ж й полярно різнитися, проте видається, що для 

досягнення мети наукового дослідження феномена пізнання важливішого, ніж 

використання досягнень комплексу наук, немає. Цілком вірогідно, що досягнути 

абсолютного знання про феномен пізнання неможливо, але максимальна 

всебічність дослідження великою мірою застерігає нас від помилкових висновків. 

Звернення до різних наук для пошуку відповіді на запитання про сутність 

людського пізнання як відправної категорії для розуміння змісту юридичного і 

судового пізнання, зумовило думку про те, що питання про вплив, зокрема, логіки, 

психології, лінгвістики тощо на судове пізнання заслуговує окремої уваги та 

потребує самостійних наукових досліджень. Арсенал різних наук у контексті 

досліджень феномена пізнання є настільки багатим, що продемонструвати усі 

наявні погляди, висновки, дискусії, критику тощо, в рамках дослідження, основна 

тематика якого присвячена доказуванню, а не пізнанню, видається неможливим. 

Разом з тим, пізнання є настільки важливим фактором у встановленні судом фактів 

та обставин, у доказуванні та доведенні їх сторонами, іншими учасниками справи, 

що не продемонструвати його, хоча б у загальному вигляді, видається 

неправильним. 

Як вже йшлося вище, вивчення законів пізнання світу, буття, світогляду тощо, 

тобто роботу людського мислення, зазвичай розпочинають з філософії. О. М. 

Гіляров у 1916 р. писав, що різні науки вивчають, як правило, зовнішній світ, світу 

внутрішнього, духовного не торкаються. Філософія ж, навпаки, вивчає і духовний, 

і зовнішній світ. Всі вчення про світ внутрішній — логіка, психологія, естетика, 

етика, гносеологія і т. д. — філософські [59]. І хоча логіка, психологія, інші науки 

за цей час у своєму розвитку пішли далеко вперед, посідають самостійне місце, тим 

не менш лишаються предметними галузями, які беруть свій початок з філософії. 

Дослідники феномену пізнання та його ролі у різних сферах людської 

діяльності зазначають, що історія дослідження феномену пізнання містить 

драматичні сторінки, пов’язані з невірним, примітивним тлумаченням сутності 

пізнавального процесу, його основних ступенів, оцінки його результатів [153]. 
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М.М. Михеєнко відмічав, що у радянський період часу сутність пізнавальної 

діяльності та її різновид — судове доказування, розкривали, в основному, 

обмежуючись чи засновуючись на законах та категоріях марксистсько-ленінської 

гносеології [193, c. 6-7], причому нерідко лише марксистсько-ленінську філософію 

вважали такою, що дає відповідь на такі поняття як доказування, істинність 

доказування [322, c. 30-31], не враховуючи при цьому інших факторів розуміння 

пізнання — аналітичного, феноменологічного, герменевтичного, 

психоаналітичного, еволюційного, соціально-антропологічного, а також соціально-

наукові концепції пізнання — психологічну, нейрофізіологічну, соціологічну, 

інформаційну та ін. [136, c. 259]. 

Один з найвідоміших вчених, випускник юридичного факультету Київського 

Імператорського університету Св. Володимира Л. Й. Петражицький, який 

присвятив особливу увагу дослідженню феномена пізнання у юридичній 

діяльності, зазначав, що до пізнання належать процеси створення внутрішніх 

образів предметів та явищ, які оточують індивіда, та самого індивіда. Основними 

елементами пізнання є відчуття, найпростіші пізнавальні переживання… [222, c. 

117]. 

У працях видатного філософа, професора Київського університету П. В. 

Копніна, підготовлених в середині XIX ст., відмічається, що людська діяльність 

включає дві взаємопов’язані сторони: матеріальне виробництво і духовне 

виробництво. Сутністю духовного виробництва є процес пізнання. Тому, якщо 

продуктами матеріального виробництва є речі, то результатами духовного 

виробництва — ідеї, уявлення, феномени свідомості [158]. Пізніше цю тезу 

підтримали й його послідовники [405, c. 82]. 

Висновки сучасників про сутність поняття «пізнання», які ґрунтуються на 

світовій філософській думці, зводяться до наступного: пізнанням є суспільно-

історичний процес здобування, нагромадження і систематизації знання про 

природу, суспільство, людину та її внутрішній світ. Основою пізнання виступає, 

по-перше, спостереження, коли має місце безпосередній контакт суб’єкта та 

об’єкта, а останній дається через органи відчуття і сприймання, які є джерелом 
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первинної інформації про об’єкт; по-друге, мислення та розум, які 

опосередковують об’єкт і надають осмислення відчуттям та сприйняттям. 

Взаємодія чуттєвого та раціонального складає механізм генерування знання про 

навколишній світ. В абстрактному вигляді процес пізнання становить собою 

поєднання чуттєвого і раціонального, емпіричного і теоретичного, практичного і 

теоретичного [346, c. 479-480]. 

Одним з основних акцентів у висновках про сутність пізнання, є фактор 

відображення дійсності в свідомості людини [163, c. 14], але пануюча у сучасній 

гносеології ідея про те, що пізнання є нічим іншим, як відображенням у свідомості 

людини певних явищ, в останній період часу піддається переосмисленню. 

Переосмислення парадігми «теорія пізнання як теорія відображення» виникло у 

зв’язку з необхідністю усвідомлення незведеності пізнавальної діяльності до 

процедур, що відображаються, з потребою розробити такі уявлення про чуттєві 

пізнання, які враховують єдність образного і знакового, відображувального та 

інтерпретуючого моментів [34, c. 28]. 

Часто пізнавальна діяльність людини пов’язана з необхідністю доведення 

результатів пізнання іншим суб’єктам, виразом міркувань щодо пізнаного, 

спростуванням. Не є виключенням й пізнання, пов’язане зі здійсненням 

судочинства або участю у ньому. Найефективнішим же засобом доводити 

міркування,  спростовувати їх,  є апарат традиційної логіки. Традиційна логіка 

аналізує мислення, зокрема такі його форми, як поняття, судження, умовивід, а 

символічна логіка досліджує мову, точніше, смисловий її зміст. Саме тому поняття 

«логіка» застосовується нами, зокрема, у контексті закономірності виникнення, 

існування й розвитку речей та явищ об’єктивного світу (логіка речей, логіка подій 

тощо), здатності людини відображати навколишній світ за допомогою мислення, 

послідовності, несуперечливості, обґрунтованості міркувань тощо [154, c. 7-9]. 

У різні часи представники юридичної науки акцентували увагу на ролі логіки 

у судовому пізнанні та інтерпретації його результатів, оскільки саме предметом 

логіки є закони мислення та їх форми, ходу суджень, умовиводів, які визначають 

судове пізнання та відображаються на його результатах. Зокрема В. Д. Спасович у 
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1861 р. в лекціях «Про теорію судових доказів у зв’язку з судоустроєм та 

судочинством» писав про те, що питання про судові докази власне не є суто 

юридичним, воно належить до галузі логіки та антропології, воно корінням своїм 

спирається на грунт філософії… [315, c. 6]. 

К. С. Юдельсон у середині ХХ ст. зазначав, що саме логіка вимагає всебічного 

вивчення предмета, і саме тому процесуальний закон вимагає від суду всебічно 

дослідити справу до того, як ухвалити рішення. Виходячи з діалектичної логіки, 

суд не може обмежитися статичним вивченням правовідношення. Він повинен 

вивчити правовідношення у його послідовному розвитку, русі, зміні. Суд повинен 

встановити зв’язки між фактами підстави позову та його предметом у даному 

конкретному випадку [395, c. 20]. 

Аналіз правовідношення, зв’язків між фактами підстави позову та його 

предметом, відбувається за допомогою доказів: пояснень сторін, інших осіб, які 

беруть участь у справі, показань свідків, письмових доказів тощо. Тому чинне 

цивільне процесуальне законодавство України встановлює, що внутрішнє 

переконання судді, яким керується суддя при оцінці доказів, повинно ґрунтуватися 

на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у 

справі доказів (ч. 1 ст. 89 ЦПК України). Частиною ж 3 зазначеної статті 

встановлено, що суд  надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і 

кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує 

відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Видається, що 

виконати зазначені завдання неможливо без здатності мислити логічно, будувати у 

своїй свідомості логічні ланцюжки та умовиводи. 

Закони логіки ставляться на одне з перших місць серед законів інших наук не 

лише у контексті їх значення для пізнання, а й для доказування, оскільки 

формальна (традиційна, класична) логіка досліджує структуру мислення [358, c. 

274], а мислення, розумову діяльність обґрунтовано відносять як до основних 

компонентів пізнання, так і до основних елементів у змісті доказування у 

цивільних справах [384, c. 279]. Здатність  суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин  мислити логічно дозволяє: формувати хід суджень, умовиводів, 
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правильно вибудовувати тактику доведення, висувати гіпотези, проводити аналогії, 

спростовувати тощо. 

Як для загального, так і для юридичного та судового пізнання важливе 

значення має психологія суб’єктів пізнання. Психологи зазначають, що пізнання є 

функцією існування особистості, без пізнання просто неможливими є хоч будь-які 

враження [183, c. 218, 221], тому феномен людського пізнання, а також фактори, 

які на нього впливають, були і лишаються предметом психології. 

Дослідження проблем, пов’язаних з впливом психології людини на юридичну, 

в тому числі й судову, діяльність, на пізнання процесів і явищ та їх ретроспективу, 

мають давню історію, яка розпочалась з «Судової психології», а згодом, з 70-х 

років, офіційно була зареєстрована наука «Юридична психологія» [236, c. 5]. 

Л. І. Петражицький в свій час писав: «Є дані на користь того, що з усіх вельми 

багаточисленних видів обдарованих психічним життям істот на земній кулі 

(тварин) лише одна відрізняється здатністю переживання тих складних психічних 

процесів, які складають правові явища, а саме лише homo sapiens, людина [222, c. 

30]. 

Цивільна процесуальна діяльність — це діяльність суддів, прокурорів, 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

установ, організацій, сторін та інших учасників справи, свідків, експертів, 

перекладачів тощо, тобто осіб, які мають різну, часто абсолютно полярну, 

юридичну заінтересованість у процесі. Окрім того, кожен з учасників — носій 

особистісних психологічних характеристик: специфічних моральних установок, 

інтуїції, здібностей, емоцій, почуттів, переживань, фантазій, ілюзій, стереотипів 

тощо, всього того, що складає предмет психології. Всі ці критерії не можуть не 

впливати на процес судового пізнання, тому роль психології у судовій діяльності, у 

пізнанні процесів і явищ є настільки важливою і суттєвою, що однозначно 

потребує самостійного дослідження. 

І філософи [346, 479-480], і психологи особливе місце у пізнанні відводять 

спостереженню. Л. І. Петражицький на початку ХХ ст. зазначав, що основний 

метод вивчення та пізнання предметів і явищ полягає у спостереженні, за 
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допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику. Перешкодою у пізнанні вчений 

вважав «відсутність у нас здатності бачити, взагалі спостерігати те, що 

відбувається в чужій душі (у свідомості інших)», звідси інтроспективному методу 

(методу самоспостереження) надавав особливого значення, адже власно пережиті, 

наприклад, спрага, біль тощо, дозволяють пізнавати процеси та явища «з середини» 

[222, c. 31]. 

Суб’єктами судового пізнання є люди, незалежно від належності до певної 

групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Кожна людина особлива, 

з власним набором якостей. Представники різних наук, у тому числі й психології, 

розмежовують поняття «людина» та поняття «особа», «особистість». Особистістю 

людина стає, набуваючи в ході життя, а також саморозвитку якості та здібності, які 

відкривають перед нею можливості для життя та діяльності у суспільстві, 

задоволення своїх бажань і потреб, підкорення свого «Я» та своїх дій нормам, які 

існують у суспільстві та зобов’язують її обмежувати свою свободу і права там, де 

починають зачипатися свобода та права іншої людини, здійснювати творчу 

діяльність не на шкоду, а на користь іншим людям тощо [236, c. 156]. Такий 

широкий набір якостей, який характеризує особистість, не можуть вміщуватися в 

рамки однієї науки, тому науковці зазначають, що поняття «особистість» — 

комплексне та міждисциплінарне [236, c. 156]. 

Проблеми особистості — одні з найважливіших проблем як у суспільстві у 

цілому, так і в сфері судової діяльності. Видається, що високої якості судових 

рішень, насамперед, — справедливих, можуть досягти лише судді, наділені 

відповідною психологією, пізнавальні здібності яких засновуються на високій 

загальній культурі, потребах в інтелектуальному, культурному та моральному 

розвитку, громадянській позиції, працездатності, сприйнятті загальнолюдських 

цінностей, повазі до прав та свобод людини і т. п. У даному контексті правильно 

зазначається, що лише знання, навичкі та вміння не визначають професіоналізм, 

що життєвий досвід вчить, що люди, які вважали себе професіоналами, але були 

погано розвинені як особистості, у соціальному плані навіть є небезпечними на 

будь-якій роботі, а особливо — на державній [236, c. 156]. 



 77 

Психологія людини — не стале поняття. Психологія кожної людини 

безперервно змінюється (принцип розвитку). З віком сформовані попереднім 

життям психологічні особливості особистості змінюються повільніше, але все ж 

таки змінюються [236, c. 159]. Таким чином, віковий фактор також впливає на 

психологічні установки та їх прояв. 

Людина — істота суспільна. Саме поняття «людина» тлумачиться, 

насамперед, як «суспільна істота», а вже потім — «являє собою найвищий ступінь 

розвитку живих організмів, має свідомість, володіє членороздільною мовою тощо 

[206, c. 529], тому соціологія як наука про суспільство, про системи, які його 

складають, закономірності функціонування та розвитку, соціальні інститути та ін., 

посідає важливе місце у контексті пізнавальних процесів у судовій діяльності. 

Соціологія для пересічної людини асоціюється, як правило, з соціологічними 

опитуваннями про певне явище. Між тим, соціологія — це свого роду «теорія 

суспільства». Людське суспільство, його структура, закони розвитку, поведінка 

людини — об’єкт науки соціології. Соціологи продовжують сперечатися про те, що 

таке суспільство, яке воно, чому постійно змінюється, ускладнюється, набуває 

нових форм?[199]. 

Б. А. Кістяківський писав, що можна заперечувати науку та сповідувати 

скептицизм, соліпсизм або крайний агностицизм, не визнавати значення мистецтва, 

не мати ніяких релігійних переживань, але щодо суспільства людина поставлена в 

абсолютно особливе становище. Тут особисте заперечення, невизнання, 

ізолювання себе часто не має ніякого значення. Суспільство вторгається в життя 

кожного саме, незважаючи на його волю та бажання, суспільство із своїми 

примусовими запитами значно наполегливіше та безпосередніше зачипає особисте 

життя кожного. Панування суспільства над особистістю створюється правом, 

головним чином, завдяки його якості нібито ззовні вторгатися в життя людини 

[138, c. 258]. 

Немає сумніву в тому, що людина підкорена соціуму та його законам, і цей 

тиск є суттєвим. Але, як вже йшлося вище, особистість якраз і відрізняється від 

особи, яка не має такого набору якостей, які має особистість, тим, що здатна 
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протистояти викликам суспільства чи його частині, або ж, навпаки, підтримувати 

та сприймати їх у випадку, якщо знаходить їх прийнятними, такими, що 

відповідають її переконанням. 

Критерії, які визначають особистість, з’являються у людини  внаслідок 

знаходження у соціумі. Вчені правильно зазначають, що сутність особистості, її 

основні психологічні особливості обумовлені у вирішальному ступені прижиттєво, 

соціально, а не вроджено та біологічно (принцип соціальної обумовленості). 

Свідомість та самосвідомість, почуття гідності та совість, здатність мислити 

абстрактно, планувати та передбачати, обирати лінію свого життя, усвідомлювати 

власну поведінку, ставити перед собою одні життєві цілі та відмовлятися від 

інших, обирати одні способи досягнення цілей та не застосовувати аморальні та 

протизаконні, здійснювати самоконтроль та самоуправління чи стати «перекоти-

полем», піддаючись спокусам, бути людяним та доброзичливим чи глухим до 

людських бід та запитів тощо [236, c. 160]. 

Соціальний аспект, тобто закономірності, які досліджуються в тій чи іншій 

сфері суспільного життя, реалізуються через діяльність людей. Тому соціологія має 

багато спільного з різними науками, з різними аспектами людської діяльності, у 

тому числі й з судовою, оскільки, приміром, цивільне судочинство — це діяльність 

суду та інших учасників цивільних процесуальних правовідносин. 

Соціологи правильно зазначають, що правові норми не діють автоматично, не 

реалізуються самі по собі, їх застосовують люди — спеціалісти юридичних 

професій, а тому соціологічний фактор є впливовим, а у зв’язку із значимістю 

соціологічного фактора у судовій діяльності, в західній соціології аналіз діяльності 

суду у соціологічному контексті виділяється в окрему сомостійну дисципліну [60]. 

Все вищенаведене сприяє думці про те, що соціальна роль суб’єкта цивільних 

процесуальних правовідносин як суб’єкта пізнання, тобто становище у соціумі, 

соціальні зв’язки тощо, визначають рівень соціалізації індивіда, його взаємодію з 

іншими індивідами, а тому, безумовно, впливають на реалізацію прав та обов’язків, 

на пізнавальні процеси у судовій діяльності. 
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Лінгвістичний (мовний) фактор, на рівні з філософським, логічним, 

психологічним тощо, відносять до основної групи методів, що використовуються в 

фундаментальній юриспруденції, а мову, текст, аргументацію, психологію мовної 

комунікації, вважають саме правовими явищами і стверджують, що юридична 

наука може розширити базу свого вивчення, досліджуючи ці поняття, що 

своєчасним та доречним є виявлення та дослідження психо-лінгвістичної сторони 

права [8, c. 42]. 

Тільки за допомогою мови (мова — здатність людини говорити, висловлювати 

свої думки; сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного 

суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також 

загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок; мовлення, 

говорення і т. п. [206, c. 661-662]), можна донести думку, результат того, що 

пізнано, тому мовний фактор у юридичному (судовому) пізнанні відіграє вельми 

важливу роль. 

Розумова діяльність будь-якого юриста, в тому числі й у сфері здійснення 

правосуддя, підкорена певним лінгвістичним моделям, набутим внаслідок 

професійної підготовки. Такі юридичні моделі, а також аксіоми відображаються на 

пізнанні процесів і явищ, що встановлюються. 

Для судової практики важливе значення мають мовний та інтонаційний вплив 

чи тиск. Одне і те саме явище можна позначити різними словами, озвучити, 

застосовуючи різні інтонаційні прийоми. За допомогою таких прийомів 

досягається мета їх застосування. Такі прийоми можуть як сприяти повному та 

всебічному з’ясуванню обставин справи, так і, навпаки, гальмувати або ж робити 

неможливим досягнення завдань судочинства. Сама реалізація прав та обов’язків 

учасників доказування та доведення може залежати від даних факторів, особливо у 

випадках реалізації процесуальних прав та обов’язків самостійно, без допомоги 

кваліфікованого представника. 

В окремих останніх дослідженнях, присвячених проблематиці юридичного 

пізнання, зазначається, що деякі вчені відводять мові ключову роль у розумовій 

діяльності [34, c. 64]. І дійсно, від того, як за допомогою мови сторона чи інший 
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учасник справи докаже та доведе свою точку зору, значною мірою залежать 

задоволення інтересів та й результати судочинства у цілому. Наскільки грунтовно 

свідок надасть свої показання, експерт доведе результати експертизи, спеціаліст 

надасть пояснення, а також наскільки переконливими будуть їх відповіді на 

запитання, також залежать результати пізнання. Але упевненому, чіткому, ясному, 

зрозумілому тощо мовному вираженню думок у судовому засіданні часто заважає 

хвилювання або ж вади психічного чи фізичного характеру. Будь-якому судді чи 

адвокату відомі випадки, коли, наприклад, сторона не може навіть відповісти на 

елементарні запитання. 

Мовний фактор зазвичай не відображається у процесуальному законодавстві. 

Лише для інституту визнання обставин (фактів) у цивільному процесі цивільний 

процесуальний закон передбачає, що у разі якщо учасники судового процесу 

висловлюються нечітко або з їх слів не можна дійти висновку про те, визнають 

вони обставини чи заперечують проти них, суд може зажадати від цих осіб 

конкретної відповіді — «так» чи «ні» (ч. 7 ст. 227 ЦПК України. 

У контексті значення мовних навичок для пізнання, доказування та доведення, 

не можна оминути взаємозв’язку мовного фактору з реалізацією таких 

основоположних для здійснення цивільного судочинства принципів як принцип 

усності, змагальності, безпосередності та ін. Приміром, принцип усності, який в усі 

часи розуміється як основоположна засада цивільного судочинства, відповідно до 

якої усі учасники цивільного процесу зобов’язані вчиняти процесуальні дії під час 

судового засідання усно [387, c. 45], не може бути реалізований поза 

«судоговоренням». Важко уявити також належну реалізацію принципу 

змагальності без вступного слова в усній формі учасників справи як обов’язкового 

елементу етапу з’ясування обставин справи та дослідження доказів під час 

розгляду справи по суті (ст. 227 ЦПК України), без усного допиту сторін, третіх 

осіб, їх представників, допитаних як свідків (ст. ст. 92, 234 ЦПК України), усних 

показань свідків тощо. І хоча чинне цивільне процесуальне законодавство України 

закріплює право учасника справи ставити запитання іншому учаснику у письмовій 

формі (ч. 1 ст. 227 ЦПК України), а свідкам давати показання у письмовій формі,  
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принцип усності зобов’язує суддю оголосити ці питання і відповіді на них, 

показання в усній формі (ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 233 ЦПК України).  

До принципів, належна реалізація яких залежить від мовного фактора, можна 

віднести також принцип безпосередності, який визначає формат дослідження 

доказів у цивільному процесі, принцип диспозитивності, який є основоположним 

для розпорядження позовом (заявою), що може відбуватися в усній формі, тощо. 

Таким чином, реалізація деяких принципів більшою мірою, деяких — меншою 

залежить від лінгвістичного фактора. Пізнання ж у цивільному процесі 

взаємопов’язане з реалізацією принципів, між пізнанням та реалізацією принципів 

простежується пряма залежність. 

Незважаючи на важливість ролі мовного фактора для пізнання, доказування та 

доведення, якщо закон вимагає використання лише допустимого доказу для 

підтвердження певного юридичного факту, показання, пояснення втрачають свою 

юридичну силу. Як би позивач красномовно, переконливо, упевнено не 

обґрунтовував свої вимоги, без документального підтвердження, приміром, 

договору купівлі-продажу нерухомого майна, з приводу якого й виник спір, 

довести цей факт неможливо в силу вимог цивільного процесуального закону про 

допустимість доказів у цивільному процесі та вимог цивільного закону про 

укладення подібних угод у письмовій формі, нотаріальне посвідчення та державну 

реєстрацію. Що ж стосується обставин, щодо яких закон не вимагає відповідного 

оформлення, то їх підтвердження чи спростування вимагає відповідного мовного 

виразу. Особливо ж важливого значення набувають мовні навички у випадках, 

коли необхідно довести свою мету звернення до суду, переконати суд у тому, що 

після ухвалення ним рішення суб’єкт доведення зможе виконувати функції, які 

вимагаються законом. Наприклад, у справах про усиновлення заявники повинні 

усно підтвердити заявлені вимоги, переконати суд у тому, що усиновлення ними 

здійснюється виключно з метою створення повноцінної сім’ї, а інтереси 

усиновленого ставляться на головне місце. До того ж, необхідно довести, що для 

реалізації цієї мети є всі необхідні умови тощо [75, c. 99, 110-111]. Зрозуміло, що 

пізнання судом таких фактів та обставин відбувається одночасно і з письмових 
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джерел, і з того, що озвучено, але якщо, приміром, у заяві написано про бажання 

усиновити, а у судовому засіданні усно заявлено протилежне, то задоволення заяви 

про встановлення усиновлення ставиться під сумнів. 

Коли йдеться про значення лінгвістичних здібностей для здійснення 

судочинства судом, то суттєвим видається не лише вплив мовного фактора на 

пізнання фактів і обставин, правовідносин, які встановлюються, а й на 

праворозуміння, адже право виражається мовою. 

І теорія юридичної науки, і законодавство, і практика оперують специфічною 

термінологією. Зокрема окреме мовне навантаження несуть такі загальновживані у 

юридичній сфері поняття як «мова закону» та «мова судочинства». Мову закону 

розуміють як спосіб зовнішнього виразу правових приписів у законі, що виконує 

дві основні функції: а) відтворюючу — забезпечує письмове оформлення волі 

законодавця; б) комунікативну — сприяє обізнаності відповідних суб’єктів щодо їх 

поведінки у зв’язку з прийняттям і чинністю закону [26, c. 745]. С. В. Бобровник 

правильно зазначає, що мова закону має бути офіційною і документальною, 

максимально точною, простою і зрозумілою; економною і раціональною щодо 

використання мовних і стилістичних засобів; емоційно нейтральною [26, c. 745]. 

Зазначені критерії мови закону, законодавчої техніки сприяють пізнанню 

законодавства та права, а отже, й правильному їх застосуванню. 

Сприйняття мови писаного права суддею так само індивідуальне, як і 

сприйняття будь-чого. Вловити сенс, який було закладено законодавцем, з 

текстуального матеріалу допомагає відповідна професійна підготовка, досвід, 

індивідуальні здібності. Ці самі фактори дозволяють виявити взаємозв’язки між 

окремими нормами, інститутами тощо. 

Мова судочинства, тобто мова, якою проводиться судочинство [383, c. 745], 

також важливий фактор для судового пізнання. У даному контексті необхідно 

виділити роль перекладача у цивільному судочинстві. Перекладача справедливо 

називають «мостом не лише для двох мов та культур, а й для двох соціальних 

сфер», а серед актуальних проблем, пов’язаних з перекладом у судовій практиці — 
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проблеми неякісного, неточного та невірного перекладу текстів правових 

процесуальних документів, іншої інформації для учасників судочинства [34, c. 75]. 

Можливість здійснювати у суді свої процесуальні права та обов’язки, 

користуючись послугами перекладача, для правильного пізнання вимагає такого 

перекладу, який би чітко, без перекручувань, скорочень тощо, передавав думку 

особи, пояснення чи репліки якої перекладаються на мову судочинства. 

Неправильний чи неповний переклад, незалежно від причин чи мотивів, 

ставить під сумнів захист прав, свобод та інтересів особи, яка користується 

послугами перекладача, оскільки пізнання судом фактів та обставин відбувається 

не безпосередньо з джерела, а через мовного посередника. 

У контексті значення лінгвістики для пізнання права, а отже, й належного 

правозастосування, важливого значення набувають такі мовні якості як чіткість 

(розбірливість, виразність), однозначність (відсутність дво- та багатозначності), 

логічність у викладенні, ясність для розуміння тощо. Нечіткість, неоднозначність і 

т. п. сприяють неправильному, неоднаковому розумінню та тлумаченню одних й 

тих самих норм права. 

Інтерпретація (тлумачення) і норм права, і фактів та обставин має суттєве 

значення як для судового пізнання, так і для здійснення судочинства у цілому. 

Науковці зазначають, що юридична інтерпретація зв’язує теорію, право і практику, 

і може бути представлена як методологічний принцип інформаційної взаємодії, яка 

матеріалізується у певній схемі виробництва та використання інформації [34, c. 11], 

а у судовій діяльності інтерпретування постає як індивідуальне розуміння 

реальності у всій сукупності її мінливих процесів, подій, структур, відносин і 

вчинків: це осмислення ретроспекції, минулої події, що лежить в основі справи 

[101, c. 48]. 

Для цивільної процесуальної діяльності характерною є різна інтерпретація 

одних і тих самих явищ різними сторонами спору за наявності тотожних за змістом 

доказів, тобто доказів, інформація яких про факти та обставини співпадає за 

змістом. Різний характер юридичної заінтересованості у позивача та відповідача, 

різні моральні засади зумовлюють й відповідну інтерпретацію. 
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Інтерпретація дій та подій сторонами, третіми особами, заявниками у справах 

окремого провадження має відмінний характер від інтерпретації явищ їх 

представниками. Приміром, позивач чи відповідач інтерпретує дії чи події, які 

відбулись за їх участі. Інтерпретація ж представниками залежить від особи, права, 

свободи та інтереси якої представляються. Власне уявлення про факти та 

обставини, власна оцінка дій та подій, які встановлюються, поглинається 

інтересами «роботодавця». 

Для оформлення результатів пізнання, які відображаються у судових 

рішеннях, важливе значення має граматика (орфографія) — лінгвістична наука, 

предметом якої є вивчення будови мови [205, c. 658]. Правильно, логічно, 

послідовно сформульовані речення, відсутність граматичних помилок у 

процесуальних актах не лише свідчать про ступінь професіоналізму окремого 

судді, а й визначають певною мірою рівень поваги до судової влади, впливають на 

виконання судових рішень тощо. 

Досліджуючи наукові висновки  про сутність людського пізнання 

представників різних наук, звертаємо увагу, що філософи, логіки, психологи, 

представники інших наук виділяють фактори, що у побуті прийнято називати 

«рисами характеру», які більшою мірою, ніж інші, впливають як на буденне 

пізнання, так і на пізнання у будь-якій сфері людської діяльності. 

У структурі процесу пізнання на одне з головних місць ставиться розум 

(мислення), оскільки пізнання — розумова діяльність. Важливість мислення та 

його законів для розвитку особи підтверджується тим, що мислення як людський 

феномен є об’єктом дослідження логіки, фізіології вищої нервової діяльності, 

психології, філософії, кібернетики тощо, у специфічних для даних наук аспектах 

[154, c. 9]. 

Значення мислення у структурі елементів, які є базовими для пізнання, 

відмічалось багатьма відомими вченими. Зокрема, Б. А. Кістяківський  писав: 

«Багато з того, що створено нашим мисленням в процесі наукового пізнання, є 

лише засобом пізнання» [138, c. 4]. 
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В. Д. Спасович ставив розум на друге місце серед джерел людського пізнання, 

головне місце ним віддавалося досвіду, оскільки умовиводи народжуються після 

спостереження того, що пізнається [315, c. 6]. 

Погляди вчених різних епох, у тому числі й сучасників, на сутність судового 

доказування також ґрунтуються на тому, що доказування фактів та обставин 

особами, які беруть участь у справі, чи їх встановлення судом — розумова 

діяльність [384, c. 279]. 

У контексті судової діяльності видається, що «розумова діяльність» якраз і є 

нічим іншим як пізнанням, оскільки без пізнання неможливо здійснювати будь-яку 

діяльність щодо доказування чи встановлення фактів і обставин. Пізнання завжди 

супроводжується мисленням, тобто міркуванням над чим-небудь. Результатом 

мислення є думка, умовивід, які з’являються внаслідок мислення. Пізнаючи явища 

протягом здійснення судочинства у конкретній справі, суб’єкти пізнання, як 

правило: 1) прагнуть з’ясувати причини чи походження (передумови) тих явищ, які 

пізнаються; 2) прогнозувати наслідки досягнутих внаслідок пізнання знань у 

контексті змісту рішення, а також подальшого майбутнього розвитку 

правовідносин. 

Теза про те, що пізнання — розумова діяльність, сумніву не піддається, 

категорія ж «розуміння» як один з критеріїв, який впливає на результати пізнання, 

розкривається рідко. Між тим, окремі вчені обґрунтовано зазначають, що саме 

«розуміння» є вихідною, необхідною і надзвичайно важливою підставою, 

«кістяком» процесу пізнання [101, c. 46]. Гадаємо, що особливе важливе значення 

дана точка зору має для здійснення судочинства. 

Розуміння суддею процесів та явищ (фактів та обставин), що встановлюються 

з метою ухвалення законного та обгрунтованого рішення, обтяжується 

опосередкованим характером їх пізнання. Дії та події, що відбулись, як правило, у 

минулому, ускладнюють встановлення взаємозв’язків, що буває більш важливим, 

ніж встановлення самого факту дії чи події. У контексті особливостей 

встановлення фактів та обставин, що стались у минулому, правильно зазначається, 

що «… на передній план висувається здатність судді до історичного відчуття. 
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Гермами для цього стають відбитки факту у часі, тобто відповідні докази по справі, 

які містять відповідну інформацію» [23, c. 154-163]. 

Розум, мислення — настільки індивідуальні, наскільки індивідуальна кожна 

людина. Такий індивідуалістичний набір якостей у побуті і в науці прийнято 

називати здібностями. 

Оскільки пізнання — функція людини, а кожна людина в силу різних факторів 

відрізняється «набором» особливостей, тому й пізнання фактів та обставин 

базується на особистісних уявленнях про світ. Серед такого розмаїття якостей 

особистості на особливе місце, зокрема психологами, філософами, ставляться 

здібності, оскільки саме здібності виступають одними з важливих внутрішніх умов 

успішного оволодіння певною спеціальністю, високопродуктивною роботою та 

постійного удосконалення [236, c. 171; 345, c, 364]. 

Надаючи персональним здібностям особливого значення в процесі пізнання, 

Ю. П. Боруленков обґрунтовано зазначає: «Ані гуманітарні, ані природничі науки 

не мають обмежень в способах та засобах пізнання світу, що оточує. Пізнання 

обмежене лише фізичними здібностями та вже накопиченими знаннями людини, а 

також її можливостями використовувати певні знаряддя пізнання» [34, c. 4]. 

На результати судової діяльності впливають здібності суб’єкта пізнання 

відтворювати відомі дії та події. Максимальна чіткість та повнота відтворення 

дозволяє встановити факт чи обставину з більшою вірогідністю. 

Розповсюдженою є точка зору, що здібності людини не є вродженими, а 

розвиваються прижиттєво, а в їх основі лежать анатомо-фізіологічні особливості 

організму людини, що йменуються задатками [236, c. 171-172], що здібності є 

соціальними надбаннями, виникають і розвиваються саме завдяки тому, що 

людина живе в соціумі. Така соціальна обумовленість здібностей визначає 

«особистісний відтиск», «особистісну печатку» людини, які відзначають 

індивідуальність [183, c. 225]. Дійсно, соціум (умови виховання, вплив оточення 

тощо), мають вагомий вплив на формування особистості та її здібностей, але 

видається, що і генетика впливає на здібності людини, особливо на те, що 
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прийнято називати «талантами». Саме поняття «здібності» тлумачиться як 

«обдарування, талант; природний нахил до чогось» [206, c. 140]. 

Видається, що незалежно від того, чи вроджені здібності, чи набуті, вони не 

можуть не позначатися на пізнанні явищ та його результатах. У контесті 

здійснення судочинства чи участі у ньому пізнавальні здібності особи впливають 

не лише на загальне уявлення про існуючі правовідносини, а й на виявлення 

взаємозв’язків між явищами, причини виникнення конфлікту, який став підставою 

для звернення до суду, тощо. 

У пізнанні процесів і явищ, а особливо у їх інтерпретації неймовірно важливе 

значення мають переконання суб’єкта пізнання. Переконання — тверда 

упевненість, певність у чому-небудь; віра у щось [207, c. 267]. Переконання — це, 

по-суті, світогляд особи, її ціннісні орієнтири, обов’язкові норми для себе. 

Морально-психологічні установки та ціннісні орієнтири є критеріями у рішенні 

повсякденних питань справедливості, необхідного, допустимого та забороненого, 

породжують бажання та прагнення втілювати їх у своїх справах [236, c. 169]. 

Накопичені життєвим досвідом переконання впливають на оцінку явищ, що 

пізнаються. Образно кажучи, переконання у тому, що є добром, а що ним не є, 

відображається у поглядах і, відповідно, відтворюється у результатах пізнання. 

І на процес загального пізнання, і на судове пізнання впливає воля. Волю з 

давніх часів характеризують як активні елементи психічного життя, як прагнення 

до здійснення чи недопущення яких-небудь змін (наприклад, воля зробити певну 

роботу, воля побороти сон, не заснути). Функція волі полягає в активній реакції 

проти того, що негативно оцінено почуттям (негативна воля, небажання), і на 

користь того, що оцінено позитивно (позитивна воля) [222, c. 138]. 

Прагнення досягти бажаного для себе результату в будь-якій діяльності 

потребує проявів волі: бажання, рішучості, наполегливості, устремління, 

коригування поведінки, керування своїми емоціями, діями тощо. Окрім цих 

загальних функцій людської психіки, воля у пізнанні також виражається у 

допитливості, яка спонукає до активізації у пізнанні явищ, у розширенні кола 

об’єктів, що пізнаються, та виявленні взаємозв’язків між ними. 
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У контексті психічної діяльності живих істот, де воля — один з 

найважливіших факторів, активність вважається універсальним законом розвитку 

усього живого. Активність тісно пов’язують із діяльністю, а діяльність, за виразом 

представників психологічної науки, — «фактор розвитку і формування особистості 

та її особливостей, а якість особистості, значною мірою — інтегральний продукт 

тих діяльностей, якими вона займалась: що активно, те й розвивається» [236, c. 

161]. 

Активність суб’єктів пізнання у прояві вольових якостей відображається на 

результатах пізнання. Активність, наполегливість у пошуку відповідей на 

запитання сприяють більш збагаченим висновкам. Але активність завжди 

викликана певними факторами, зокрема потребою. Вчені правильно зазначають, 

що у діяльнісному контексті мотиваційні елементи, серед яких потреба — одна з 

основних, посідають одне з основних місць. Потреба — стійка і тривала 

необхідність людини у чомусь [236, c. 163]. Ступінь потреби, тобто необхідності у 

чому-небудь, виражає й ступінь активності. 

Як вже йшлося вище, судове пізнання базується, в основному, на пізнанні 

того, що відбулось колись, тобто суддя, присяжні засідателі не були свідками 

фактів та обставин, які ними встановлюються. У зв’язку з таким опосередкованим 

пізнанням для реставрації дій та подій, що відбулись у минулому, важливе 

значення має досвід. Науковці правильно зазначають, що під час здійснення 

судочинства суддя ніби ставить себе на місце сторін, зважаючи на власний досвід. 

Інакше кажучи, пережита ситуація, яка знайшла своє відображення в підсвідомості, 

проектується на досліджувані матеріали: відбувається моделювання у формі 

порівняння цих двох випадків — сьогоднішнього та минулого [101, c. 48]. 

Серед джерел людського пізнання досвід (спостереження) окремими вченими 

ставиться на перше місце, адже умовиводи народжуються саме внаслідок наявного 

досвіду [315, c. 6]. 

Усім нам відоме поняття «перевірка досвідом». У контексті судової 

діяльності, судового пізнання перевірка досвідом (або роль практики в пізнанні) — 

керівне начало доказового права, доказової діяльності, що спираються на життєвий 
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досвід, яким перевіряється правильність висновків. Точка зору практики, життя — 

відправний пункт судової діяльності щодо встановлення фактів. Уся сукупність 

життєвої практики впливає на процес пізнання… [395, c. 21]. 

Наявність чи відсутність досвіду зазвичай пов’язують з віком чи з відповідним 

проміжком часу, протягом якого людина виконує певні функціональні обов’язки, 

тощо. Вік як важливий фактор у пізнанні процесів та явищ, виділявся завжди. 

Зокрема Л. І. Петражицький писав: «У жодному разі не всі люди як такі здатні до 

переживання правових актів (явищ. — Авт.), а лише ті, які досягли відомого віку 

та піддалися відомим виховним впливам. Взагалі нашому пізнанню доступні лише 

ті категорії психічних явищ, які відомі нам з історії нашого духовного «я», з якими 

ми тому знайомі, що ми самі їх переживали…» [222, c. 31, 33]. 

Сучасні ж психологи стверджують, що особистість — продукт не завжди 

минулого, а й теперішнього, й навіть передбачуваного майбутнього (очікувані 

особистістю зміни її життєдіяльності) [236, c. 161]. І дійсно, особливо в юридичній 

діяльності теперішнє та прогнозування майбутнього значною мірою впливають на 

пізнавальну діяльність. При розгляді та вирішенні будь-якої цивільної справи 

фактор майбутнього фігурує у свідомості. А, приміром, у справах про 

встановлення фактів, що мають юридичне значення, пізнання факторів мети 

звернення до суду, яка пов’язана із реалізацією судового рішення у майбутньому, 

відіграє вирішальну роль у задоволенні чи відмові у задоволенні заяви. 

У переліку факторів, які мають великий вплив на пізнання та його результати, 

емоції також посідають значне місце. Вельми велике значення людських емоцій у 

пізнанні, у психології пізнання визначали і визначають вчені різних епох [222, c. 

245]. 

Ми щоденно переживаємо багато тисяч емоцій, які керують нашим тілом і 

нашою поведінкою, які викликають ті рухи тіла, які ми здійснюємо, ті уявлення і 

думки, які заявляються в нашій свідомості… Емоціям властиві велика чуттєвість та 

еластичність, тобто здатність залежно від обставин піддаватися великим 

коливанням інтенсивності [222, c. 226-227]. 
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Емоційні сплески, чи, навпаки, емоційні спади, властиві усім людям. 

Зацікавленість, або, навпаки, сум, апатія до того, що відбувається, викликані якраз 

такими станами. Логічно, що такі фактори визначають активність чи пасивність у 

пізнанні, у прояві інших вольових рис. 

Увага чи зосередження на об’єкті пізнання, пов’язані із заінтересованістю, 

спрямованістю думки на пізнання певного об’єкта — необхідні для пізнання 

фактори. Увага у пізнанні — вибіркова зосередженість психічної діяльності на 

конкретному об’єкті, у результаті яого й виникає суб’єктно-об’єктне відношення та 

пізнавальна взаємодія, результатом якої є відображення об’єкта не просто 

людиною, а її свідомістю [163, c. 13]. 

У рамках даного дослідження видається неможливим вказати та розкрити усі 

фактори, які впливають як на загальне пізнання, так і на пізнання у певній сфері 

людської діяльності. Окрім індивідуальних здібностей сприймати навколишній 

світ, ступеня активності, досвіду тощо, на пізнання впливають й багато інших: 

фізичний стан (наявність чи відсутність захворювань, які відображаються як на 

пізнанні процесів і явищ, так і на їх оцінці), взаємозв’язки суб’єктів пізнання у 

конкретній справі, які не можуть бути відомі абсолютно усім суб’єктам, тощо. 

Виділення факторів, про які йшлося вище, зумовлено науковими висновками про 

ступінь їх важливості для людського пізнання та пізнання юридичного (судового), 

яке має свою специфіку, але базується все ж таки на законах загального пізнання. 

Юридичне (судове) пізнання. Юридична наука не має такої кількості 

досліджень, присвячених проблематиці юридичного (судового) пізнання, як 

філософія, логіка, психологія тощо. Проблематика пізнання у контексті юридичної 

(судової діяльності), була предметом наукового інтересу вчених, але не тією мірою, 

на яку заслуговує. Одними з останніх наукових праць у цьому напрямі, що 

з’явились на початку ХХІ ст., є роботи Ю. П. Боруленкова, у яких розкривається 

феномен юридичного пізнання [34, c. 2], І. І. Котюка про судове пізнання [163] та 

ін. 

Науковий інтерес до проблематики юридичного та судового пізнання 

останнього періоду часу викликаний сучасними перетвореннями в усіх сферах 
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суспільного життя. Посилення соціогуманітарної складової у правотворенні та 

правореалізації зумовило й необхідність пошуків відповідей на запитання, 

пов’язані з особистістю, впливом особистісних факторів на пізнання явищ, 

пов’язаних з юридичною діяльністю з урахуванням взаємозв’язку різних наук. 

Вплив морально-етичних підвалин, пануючих у суспільстві, на людську природу, а 

отже, й на розумову діяльність, пов’язану, зокрема, з оцінкою фактів та обставин 

тощо. Зміна ролі держави в напрямі посилення соціальної справедливості, прав, 

свобод та інтересів особистості, не може не відображатися на юридичному 

пізнанні. 

До змісту юридичного пізнання Ю. П. Боруленков включає процес 

правотворення (правотворчість) та процес правореалізації, а саме пізнання поділяє 

на юридичне пізнання у науковому плані (спрямоване на відшуковування законів 

розвитку предмета, що вивчається), та прикладному плані (практичне застосування 

того, що відкрито за допомогою фундаментальних досліджень, безпосереднє 

вирішення практичної задачі). Виділяються ним і функції юридичного пізнання — 

пізнавальна (виводить юридичне пізнання на якісно новий рівень, тобто формує 

нове знання), прогностична, регулятивна (створює теоретико-прикладні 

передумови для обґрунтування необхідності (доцільності) перетворення юридичної 

практики, що склалась, а, по суті — методологію перетворення конкретної сфери 

життєдіяльності суспільства [34, c. 4, 5, 27, 51]. 

Під «принципами юридичного пізнання» Ю. П. Боруленков розуміє 

фундаментальні ідеї (ідеали) та вихідні нормативно-керівні начала 

(загальнообов’язкові вимоги, юридичні імперативи), які визначають 

закономірності та загальну спрямованість юридичного пізнання, реалізація яких 

забезпечує високу його якість, ефективність та оптимальне досягнення цілей даної 

діяльності. Наводячи приклади принципів пізнання в оперативно-розшуковій 

діяльності, автор згадує і принципи, дія яких розповсюджується на усі види 

юридичної діяльності. Зокрема до загальноправових принципів юридичного 

пізнання віднесено принцип законності, гуманізму, справедливості, юридичної 

рівності, поваги та дотримання прав і свобод людини, принцип об’єктивності 
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(матеріальної істини) тощо. До принципів процесуального пізнання (які 

визначають особливості, умови, специфіку, призначення юридичної процесуальної 

діяльності) віднесено принципи змагальності, рівності сторін, диспозитивності, 

усності, безпосередності, гласності та ін. [34, c. 34-43]. 

Не можна не помітити, що до складу принципів юридичного пізнання автор 

відніс принципи, які, зокрема, в теорії цивільного процесуального права 

традиційно вважаються організаційно-функціональними (конституційними тощо) 

принципами здійснення цивільного судочинства. Принципи ж процесуального 

пізнання — ніщо інше, як, в основному, функціональні принципи. 

Видається, що стосовно зазначених принципів юридичного пізнання більш 

логічно говорити про те, що знання, усвідомлення, прийняття даних принципів 

впливають на результати юридичного пізнання. 

Окрім принципів юридичного пізнання та принципів процесуального 

пізнання, виділяють й приватні принципи юридичного пізнання: тактичні — 

раптовість, вибірковість, ситуаційність застосування засобів пізнання, 

недопустимість розголошення даних попереднього слідства; організаційно-

управлінські — взаємодію, кооперацію, економічність, поєднання єдиноначалія та 

колегіальності, повне використання існуючих можливостей; планування, 

оперативності тощо [34, c. 47-48]. Даний набір принципів є характерним, 

здебільшого, для криміналістичної діяльності, разом з тим, такі категорії як 

взаємодія, планування тощо мають пряме відношення й до цивільної процесуальної 

сфери. 

Судове пізнання, безумовно, є одночасно і різновидом загального пізнання, і 

різновидом юридичного пізнання, оскільки базується як на загальних засадах 

людського пізнання, так і на засадах, які визначають специфіку юридичної 

діяльності. Разом з тим, судове пізнання має свої особливості, обумовлені судовою 

діяльністю суб’єктів пізнання. 

Судове пізнання — юридична категорія, оскільки пов’язана із 

правозастосовчою діяльністю суб’єктів пізнання. У контексті здійснення 

судочинства у цивільних справах Т. В. Сахнова обґрунтовано вказує на те, що у 
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цивільному процесі немає іншого способу здійснити визначені законом задачі 

судочинства, окрім судового пізнання [301, c. 340]. Такий погляд є актуальним для 

будь-якої процесуальної діяльності, тому й представники кримінально-

процесуальної науки стверджують, що судова діяльність, незалежно від галузевої 

належності, носить пізнавальний характер [317, c. 7]. 

Цивільне процесуальне законодавство не оперує поняттями «судове пізнання» 

чи «пізнання», вірогідно, у зв’язку з тим, що в уявленні феномен пізнання 

асоціюється, як правило, з розумовою діяльністю, а цивільне судочинство, 

здебільшого, — з практичною. Те, що судова діяльність — практична діяльність, 

пов’язана із правозастосуванням — думка традиційна і розповсюджена. Проте, 

особливо в останній період часу, все частіше у визначеннях про юридичну сутність 

доказування у цивільному процесі вказується й на розумовий фактор як на один з 

головних у даній сфері цивільної процесуальної діяльності, а пізнання ставиться на 

належне місце серед факторів, які впливають на вирішення справи по суті, на 

законність та обґрунтованість, справедливість судових рішень у цивільних справах 

[384, c. 274-275; 216, c. 618-630]. При цьому пізнання розглядається не як щось 

відірване від практичної діяльності, а як взаємопов’язані та взаємообумовлені 

фактори, об’єднані спільною метою. Видається, що розуміння судового пізнання 

чи пізнання у цивільному процесі як єдності розумової та процесуальної 

практичної діяльності відповідає законам логіки. Сутністю ж цієї розумової та 

процесуальної діяльності є відбиття у свідомості суддів та інших учасників справи, 

фактів та обставин конкретної справи і доказів, що їх підтверджують та існують в 

об’єктивному світі, і, як наслідок, їх правильній, тобто відповідній логіці та закону, 

юридичній оцінці (кваліфікації). 

Пізнання у цивільному процесі перебуває у тісному взаємозв’язку із 

завданням та метою цивільного судочинства, закріпленими у ч. 1 ст. 2 ЦПК 

України — справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
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осіб, інтересів держави, оскільки усі пізнавальні здібності суд спрямовує на 

виконання вказаних завдань та досягнення зазначеної мети. 

Як і загальне пізнання, так і судове пізнання має свій об’єкт (предмет) [207, c. 

9-10, 669] — явище, на яке спрямована пізнавальна діяльність. Як правило, 

об’єктом судового пізнання вважається «дійсне матеріально-правове відношення, 

яке існує між сторонами у судовому спорі, дійсні права та обов’язки сторін, що 

випливають з нього» [301, c. 341]. Дане твердження в цілому є правильним, але 

охоплює лише об’єкт пізнання у справах позовного провадження. Справи окремого 

та наказного провадження різноманітні за своєю юридичною природою, питання 

про відсутність спору про право в усіх справах окремого та наказного проваджень є 

спірним, але у загальному плані можна вважати, що об’єктом пізнання суду у 

справах окремого та наказного проваджень є факти та обставини, наявність чи 

відсутність яких зумовлює задоволення чи відмову у задоволенні заявленого. 

Пізнання у цивільному процесі — діяльність, на яку впливає цивільна 

процесуальна форма. Правила та процедури здійснення цивільної процесуальної 

діяльності, які встановлені законом і визначають цивільну процесуальну форму, 

сприяють, або навпаки, обмежують пізнання процесів і явищ суб’єктами пізнання. 

Законодавча деталізація регламентації функцій суду та інших учасників цивільного 

процесу, їх поведінки, послідовності дій, що можуть вчинятися, заборони на 

вчинення певних дій, строків реалізації кожної дії тощо, не можуть не відбиватися 

на результатах пізнання. Так само порушення цивільної процесуальної форми, що 

по суті є порушенням вимог закону, впливає як на процес пізнання, так і на його 

результати. Приміром, незалучення органів місцевого самоврядування в процес для 

надання висновків у випадках, встановлених законом, обмежує пізнавальні 

можливості внаслідок недостатності пізнавальних джерел. Так само пізнання 

обмежене у випадках нез’ясування судом питання про залучення в процес третіх 

осіб тощо. 

Логічне мислення та норми права у сукупності утворюють основу судового 

пізнання. Пізнавальний потенціал залежить від обставин справи. Зокрема при 

призначенні судом експертизи висновок експерта збагачує уявлення про певний 
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факт чи обставину. Вступ у справу третіх осіб, виклик у судове засідання свідків, 

залучення органів державної влади, органів місцевого самоврядування для надання 

висновку також впливають на процес пізнання. 

З приводу того, що є первісним — пізнання чи доказування, на перший погляд 

логічним видається висновок про те, що пізнання передує доказуванню, оскільки 

саме пізнання є поштовхом для висновку про те, якими доказами можна 

обґрунтувати той чи інший факт чи обставину, визначитися з тактикою 

доказування тощо. З іншого боку, якщо немає предмета доказування (фактів та 

обставин, які підлягають доказуванню особами, які беруть участь у справі та 

встановленню судом), доказів, поданих в обґрунтування вимог чи заперечень тощо, 

тобто об’єкта пізнання, необхідність у пізнанні відсутня. Таким чином, пізнання і 

доказування — взаємопов’язані та взаємообумовлені явища, хоча окремимі 

науковці висловлюються про «пізнання у судовому доказуванні», у зв'язку з чим  

може складатися думка про первинність доказування [381, c. 105]. 

У теорії судового доказування та судового пізнання виділяють дві форми 

пізнання: безпосереднє (емпіричне), та опосередковане [207, c. 122] (доказування) 

фактів та обставин минулого (укладення угоди, неналежне виконання 

зобов’язання, заподіяння шкоди тощо) [53, c. 153; 381, c. 105]. 

Процесуалісти обгрунтовано зазначають, що безпосереднє сприйняття явища 

складом суду — дуже рідкісний випадок. Знайомство з особистістю сторін, огляд 

на місці — ось нечисленні приклади такого безпосереднього пізнання [89, c. 177]. 

Окрім того, дослідники, які присвятили свої праці дослідженню сутності 

юридичних фактів у цивілістичному процесі, вказують, що факти та обставини, які 

пізнаються безпосередньо, носять, як правило, процесуально-правовий характер, 

що саме процесуальні факти встановлюються судом безпосередньо в залі судового 

засідання, наприклад, неявка до суду кого-небудь з учасників процесу, здійснення 

певних дій в ході судового розгляду [404, c. 155]. Факти ж та обставини 

матеріального характеру, як правило, пізнаються опосередковано, тобто йдеться 

про пізнання фактів та обставин, які мали місце до відкриття провадження у справі. 

Разом із тим, факти та обставини процесуально-правового характеру можуть 
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пізнаватися й опосередковано. Наприклад, наявність тотожного судового рішення, 

порушення позивачем правил підсудності тощо. 

Опосередковане пізнання фактів та обставин, що відбулись у минулому, в 

будь-якому разі пізнаються безпосередньо, оскільки для дослідження доказів у 

цивільному процесі цивільний процесуальний закон встановлює правило: суд під 

час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі (ч. 1 ст. 213 

ЦПК України) [73, c. 82-87]. Відтворення дій та подій внаслідок надання пояснень 

учасниками справи, показань свідків, дослідження письмових та речових доказів, 

висновків експертів саме в залі судового засідання сприяє пізнанню та 

максимально наближує до вірних знань. 

Судове пізнання зазвичай пов’язують з уже виниклим судочинством, але 

видається, що пізнання судом фактів та обставин, які зумовили звернення до суду, 

тощо, розпочинається до відкриття провадження у справі. Вже при вирішенні 

питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті суддя 

застосовує пізнавальний потенціал. Ознайомлення зі змістом позову чи заяви 

завдяки пізнавальним здібностям формує загальне уявлення про справу, про права 

та обов’язки, які у майбутньому належать встановленню, про вид судочинства 

(процесуальний порядок), у якому розглядатиметься справа, тощо. 

У випадках подання заяви про забезпечення позову, про забезпечення доказів 

у порядку, визначеному, відповідно, Главою 10, пар. 8 Глави 5 ЦПК України, які 

можуть подаватися до подання позову чи заяви, пізнання об’єктивно 

розпочинається з аналізу вказаних заяв. На зазначених етапах пізнання носить 

характер припущень. Розвивається пізнання протягом усього часу подальшого 

провадження, а завершується у нарадчій кімнаті. 

На відміну від буденного пізнання, для судового пізнання важливим фактором 

є та обставина, що отримані внаслідок пізнання знання потребують відповідного 

виразу чи оформлення. Учасники справи як суб’єкти пізнання, свої знання 

виражають в письмовому чи усному виглядах у поясненнях, під час вступного 

слова на етапі розгляду справи по суті тощо. Знання ж суду про факти та обставини 

предмета доказування, здобуті внаслідок пізнання, можуть виражатися усно у 
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вигляді запитань, звернених як до осіб, які беруть участь у справі, так і до свідків, 

експертів, спеціалістів. Особливого ж юридичного значення набувають результати 

пізнання, виражені у судових рішеннях. 

Окремі дослідники проблем доказування висловлюють думку, що, на відміну 

від іншого роду пізнання, судове пізнання повинно відбуватися в рамках, 

визначених законом, і знаходити відображення в процесуальних актах, інакше воно 

не буде пізнанням процесуальним і не буде мати юридичного значення [193, c. 8]. З 

приводу того, що судове пізнання повинно відбуватися в рамках, визначених 

законом, видається правильним зауважити наступне. Жоден з процесуальних 

законів не встановлює рамок чи меж пізнання, їх встановити неможливо. 

Очевидно, йдеться про те, що судове пізнання здійснюється судом у рамках 

предмета доказування, які зумовлені заявленими вимогами та запереченнями, а 

також строками, встановленими законом для розгляду та вирішення справи судом. 

Разом із тим, пізнання та його результат — знання чи умовиводи не можуть не 

виходити за межі, адже розум та уявлення обмежити не можна. Так само, факти та 

обставини можуть бути недопізнаними або пізнаними в недостатньому для 

реалізації мети пізнання обсязі, оскільки природа пізнання у кожної особи 

індивідуальна. Не останню роль у пізнанні відіграє й характер юридичної 

заінтересованості. Пізнання фактів та обставин учасником справи ґрунтується на 

приватній заінтересованості  у прийнятному саме для неї рішенні. Пізнання ж 

фактів та обставин предмета доказування є обов’язковим для суду в силу 

покладених законом повноважень. Результати пізнання учасників справи знайдуть 

відображення, насамперед, у доказах та доводах, результати ж пізнання судом — у 

висновках суду, які відображаються в судових рішеннях. 

Оскільки пізнання судом здійснюється у зв’язку із розглядом та вирішенням 

справ у суді та, здебільшого, з метою встановлення фактів і обставин та 

спрямування процесу доказування у необхідному напрямі, окремі процесуалісти 

зазначають, що судове доказування та судове пізнання — тотожні види 

процесуальної діяльності [193, c. 9]. З урахуванням висновків та поглядів про 

сутність пізнання та про сутність судового доказування, видається, що судове 
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доказування і судове пізнання — різні, хоча й взаємообумовлені види 

процесуальної діяльності, які мають тільки їм властиві характеристики. Дати 

відповідь на питання про те, яке з них поглинає інше або є більш широким чи 

вузьким, видається неможливим. Як пізнання розпочинається з аналізу фактів та 

обставин, так і доказування розпочинається з їх пізнання, отже, дані поняття є 

нерозривно взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Разом із тим, доказування 

неможливе без пізнання, а отже, пізнання випереджає доказування. Здається, що 

лише внаслідок пізнання того, що саме підлягає доказуванню, можна підготувати 

відповідні докази для підтвердження чи спростування того, що підлягає пізнанню. 

Але, пізнаючи факти та обставини, використовуючи інформацію, отриману з 

доказів, пізнавальні висновки збагачуються та більшою мірою відповідають 

дійсним обставинам справи. 

Пізнання у цивільному процесі тісно пов’язане з поняттям «докази», оскільки 

джерелами пізнання є ніщо інше, як інформація, отримана з джерел, передбачених 

ч. 2 ст. 76 ЦПК України:  письмових доказів, речових і електронних доказів, 

висновків експертів, показань свідків. Проте так категорично можна говорити лише 

стосовно пізнаня судом, оскільки у суді можуть фігурувати виключно зазначені 

засоби. Що ж стосується пізнання, наприклад, сторонами, то джерела їх 

пізнавальних здібностей є більш широкими, адже сторони, як правило, були 

безпосередніми учасниками дій чи подій, які встановлюються судом. 

Таким чином, результати пізнання судом у цивільному процесі базуються на 

комбінаториці (поєднанні) знань, отриманих внаслідок дослідження письмових 

документів (доказів), речових та електронних доказів,  висновків експертів, 

показань свідків тощо у їх взаємозв’язку. Результати ж пізнання сторін можуть 

базуватися на даних, отриманих у будь-який можливий спосіб, незважаючи на те, 

що ними до суду можуть подаватися лише докази, отримані із засобів, 

передбачених ч. 2 ст. 76 ЦПК України. 

Результатом пізнання є знання про об’єкт пізнання. Знання, отримані в 

результаті пізнання явищ — конгломерат свідомої, аналітичної розумової 

діяльності, спрямованої на досягнення вірних знань про факти та обставини. 
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Результат пізнання судом — знання — у філософії носить назву 

«епістемологія», вони співвідносяться як процес і результат [345, c. 353, 356], що 

відображається у кінцевому акті — судовому рішенні. Чи є вірними ці знання? 

Вірогідно, знання, отримані в результаті пізнання, у контексті їх істинності чи 

вірності, майже завжди мають характер відносності. Найретельніше проведення 

тактики пізнання не гарантує, що знання про факти та обставини, що складають 

предмет доказування у справі, є достовірними. 

Суб’єкти пізнання у цивільному процесі. Сутність судового пізнання 

розкривається, як правило, у контексті діяльності суду, або ж суду надається 

панівне місце [128, c. 20-21; 38; 216, c. 623; 63, c. 99], інших суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин до суб’єктів пізнання у цивільному процесі 

включають рідше [301, c. 342]. 

Акцент на панівному становищі суду серед усіх суб’єктів пізнання зумовлений 

тим, що суд є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин, 

саме на суд цивільний процесуальний закон покладає обов’язок ухвалення 

законних та обґрунтованих рішень, захист прав, свобод та інтересів. На висновки 

про те, що пізнання фактів і обставин — компетенція суду, вплинула також і та 

обставина, що тривалий період часу цивільний процес характеризувався слідчим 

характером, тобто суд був активним суб’єктом доказування, до його обов’язків 

належало вживати усіх заходів щодо встановлення фактів та обставин. Зміни у 

цивільному процесуальному законодавстві у напрямі посилення змагальних засад і 

зменшення ролі суду у доказуванні позначились і на висновках про суб’єкти 

пізнання у цивільному процесі. Закріплена у цивільному процесуальному законі 

свобода у реалізації прав учасників справи у доказуванні, спрямування дій 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин на досягнення балансу в діях 

суду та інших учасників процесу, створює умови для висновку про те, що 

суб’єктами пізнання у цивільному процесі є суд та учасники справи. Певною мірою 

суб’єктами пізнання є також експерти, але їх пізнання зумовлено виконанням 

професійних обов’язків, сприянням учасникам справи у доказуванні, а суду — у 

встановленні фактів та обставин. Суб’єкти пізнання у цивільному процесі, 
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здобуваючи, запам’ятовуючи, відтворюючи та систематизуючи побачене чи 

почуте, складають висновок про реалії, які відбулись у минулому і які необхідно 

встановити за допомогою доказів. 

Пізнання відіграє важливу роль у формуванні судом предмета доказування. 

Визначити сукупність фактів та обставин, які підлягають встановленню судом та 

доказуванню учаснками справи видається неможливим без підключення логічної 

складової. 

Суддівське пізнання базується на поясненнях, аргументації учасниками справи 

своїх поглядів, припущень, переконань тощо,  на показаннях свідків та 

розясненнях експертами своїх висновків. У даному контексті видається 

правильним зазначити про необхідність  ураховування судом індивідуальних 

особливостей учасників процесу, їх психологічних характеристик, емоційного 

стану тощо.   

Здібності судді спрямовувати, управляти учасниками судового провадження 

як субєктами пізнання, впливати, певною мірою маніпулювати за допомогою 

юридичних засобів, будувати стратегію (прогнозувати, планувати, спрямовувати) і 

тактику (яка включає способи, методи, установки тощо), сприяє досягненню мети 

судової діяльності. Проте досягатися мета судової діяльності повинна не у будь-

який спосіб, а співмірно з основною цінністю — правами, свободами та інтересами 

особи, власне, заради яких і здійснюється цивільне судочинство. З цього приводу 

науковці правильно зазначають, що аксіологічний підхід у юридичному пізнанні 

націлює на сприйняття юридичного пізнання у системі певних ціннісних координат 

і розцінюється як певна антитеза правовому свавіллю [34, c. 60]. 

Враховуючи фундаментальні психологічні закономірності: зовнішні причини 

діють через внутрішні умови, а внутрішні причини діють через зовнішні умови, 

психологи виділяють принцип взаємозв’язку психології особистості та діяльності, 

зміст якого полягає у тому, що поведінка особи, її вчинки психологічно 

визначаються взаємодією якостей, психічних станів, у яких вона знаходиться у 

даний час, і розумінням нею конкретної життєвої ситуації [236, c. 160]. 
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Для всебічного пізнання процесів і явищ вельми важливе значення має 

належне виконання судом обов’язків, пов’язаних з інформуванням інших учасників 

процесу про факти та обставини, що встановлюються, а також про докази, подані в 

їх обгрунтування. У даному звязку важливою є новела ЦПК України у редакції 

2017 р. про обовязок суду здійснювати контроль за обміном зазначеною 

інформацією між учасниками справи та вживати відповідних заходів. Зокрема, в 

рамках підготовчого засідання суд має зясувати, чи повідомили сторони про всі 

обставини справи, які їм відомі, чи надали вони докази, на які вони посилаються у 

позові і відзиві (п.6 та 7 ст. 197), азгідно із ч. 8 ст. 83 суд не приймає докази, не 

подані у встановлений законом  або судом строк, крім випадків, коли особа, яка їх 

подає, обгрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не 

залежали від неї. Невиконання зазначених обов’язків чи їх неналежне виконання 

створюють перешкоди для глибокого пізнання процесів і явищ як учасниками 

справи, так і судом, а результати пізнання  – знання  у такому разі видаються  

сумнівними. 

Усі учасники судового процесу в певній справі зустрічаються разом у залі 

судового засідання під час підготовчого  засідання чи  розгляду справи по суті. 

Вони можуть бути знайомі і, незалежно від існуючих суперечностей, обізнані про 

психологічні якості одне одного, а отже, й підготовлені до можливих 

психологічних прийомів чи тисків. Часто ж учасники процесу не знайомі одне з 

одним, а тому не адаптовані до можливих викліків поведінкового характеру. Такі 

фактори не можуть не впливати на загальну атмосферу в залі судового засідання, 

на розгляд справи по суті, під час якого досліджуються докази, на судові дебати. 

Хвилювання, роздратування, які можуть переходити в істеричні та інші психічні 

стани, маніпулювання тощо, безумовно, впливають на хід пізнання. Тому 

юридична психологія в підготовці суддів повинна посідати належне місце, а 

здібності судді долати власні емоції, створювати у заді судового засідання 

атмосферу, яка дозволить всебічно та повно встановити факти та обставини, поряд 

із фаховими факторами,  невипадково є одним із критеріїв призначення судді на 

посаду. 
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Мета пізнання. Як і пізнання будь-чого, судове пізнання спрямоване на 

досягнення певної мети. Мета пізнання кожного суб’єкта цивільних процесуальних 

правовідносин (а у цивільному процесі, як вже йшлося, суб’єктами пізнання є суд, 

учасники справи, а також деякі інші учасники процесу) є різною в силу різного 

процесуального становища, різної природи юридичної заінтересованості тощо. 

Мета пізнання судом зумовлена статусом суду та встановленими законом 

професійними обов’язками. Оскільки перед судом стоїть завдання отримати не 

просто знання, а максимально істинне знання про обставини справи та факти, 

загальноприйнято вважати, що метою судового пізнання є встановлення 

(досягнення) істини у справі [334, c. 7; 216, c. 620-621; 34, c. 12]. Процесуалісти, які 

підтримали розповсюджену в останні роки ідею про неможливість досягти істини у 

правосудді, оминаючи поняття «істина», вказують на «пошук правильних 

відповідей» як на мету пізнання фактів та обставин судом [301, c. 340], що, по суті, 

є тим самим. Інші в своїх працях вказують, що мета пізнання у цивільному процесі 

полягає у «забезпеченні правильного застосування судом норм права при 

вирішенні справи по суті» [53, c. 153], що, безумовно, звужує природу судового 

пізнання і не відповідає завданням цивільного судочинства. 

Таким, що заслуговує на увагу, є висновок І. І. Котюка: «Хоча пізнання є 

процесом активної, осмисленої та цілеспрямованої взаємодії суб’єкта з його 

об’єктом, висновок, що пізнання являє собою процес набуття «істинних знань», є 

надто категоричним, бо як же бути з хибними знаннями, що постійно 

супроводжують людину…» [163, c. 14]. 

Усі проблеми, пов’язані з аналізом історичного розвитку духовного буття 

людини, нерозривно пов’язані із запитанням — що є істина? Саме ця обставина і 

породила безліч змістовних аспектів гносеологічної проблематики [405, c. 13]. 

Пізнання та його результат — знання — логічно пов’язують з істинністю чи 

хибністю. Істина — категорія філософії та культури, яка визначає ідеал знання та 

спосіб його досягнення (обґрунтування), істинною (або просто істиною) 

вважається така думка, яка відповідає своєму предмету, тобто представляє його 

таким, який він є насправді [345, c. 384]. 
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Істина носить різний характер. Представниками філософської науки 

виділяється істина абсолютна та відносна. Поняття «абсолютна істина» включає 

такого роду знання, яке є тотожним своєму предмету, а тому не може бути 

спростована при подальшому розвитку пізнання… [17, c. 350]. Вчені, які вважають, 

що істина не може носити абсолютний характер апріорі, вказують, що «істина 

відносна, оскільки мислення відображає об’єкт не повністю, а у відомих межах, 

умовах, відносинах, які постійно змінюються, розвиваються…» [316, c. 226]. 

Обґрунтованим та найбільш наближеним до природи судового пізнання 

видається висновок про те, що метою пізнання є не абсолютна істина, а просто 

істина. У ХХ ст. традицією було приписувати істині прикметник «об’єктивна». 

Гадаємо, що називати істину об’єктивною є зайвим. Це все одно, що сіль називати 

«солоною». Предикат «об’єктивна» міститься у самому змісті поняття «істина». 

Трьох істин не буває. Істина є одна, і вона є і абсолютна, і відносна [153]. 

З приводу можливості чи неможливості досягнення судом істини тривалий час 

точиться наукова дискусія [38, c. 107], яка спричинена вилученням з цивільного 

процесуального законодавства нормативного регулювання об’єктивного розгляду 

та вирішення цивільних справ. Та, як справедливо зазначають відомі 

процесуалісти, «відсутність у цивільному процесуальному законодавстві 

відповідної термінології (вказівки на необхідність отримання судом істинного 

знання про обставини та факти) не означає, що явища не існує, тому ідея про те, що 

цивільним процесуальним законодавством перед судом не ставиться мета 

отримання вірного знання про фактичні обставини, є хибною» [334, c. 7]. 

Під істиною у правосудді та в теорії доказування розуміється відповідність 

(адекватність) знання суддів фактам реальної дійсності та правовідношенням, 

тобто вірне знання про фрагменти дійсності, що мають правове значення [334, c. 7]. 

Аналіз змісту позовної заяви (заяви в справах окремого та наказного проваджень), 

зустрічного позову, доказів, пояснень, тверджень та заперечень сторін, а також 

інших учасників справи тощо, дозволяє суду рухатися від припущень до істинних 

висновків, які наближують до реальності. 
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Змінення ролі суду в процесі доказування пов’язані з посиленням змагальних 

засад цивільного судочинства у чинному ЦПК України, не позбавили суд від 

обов’язку справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення 

цивільних справ (ч. 1 ст. 2 ЦПК України), ухваленню законних та обґрунтованих 

рішень (ст. 263 ЦПК України), а це неможливо без прагнення до досягнення вірних 

знань про обставини справи. Механізм розподілу обов’язків щодо доказування, 

який наповнений активністю учасників справи в процесі доказування і відносною 

пасивністю суду, не слід вважати підставою, яка зумовлює неможливість 

досягнення істинних знань про факти та обставини, що мають юридичне значення. 

Пізнання сторонами, третіми особами, заявниками та іншими юридично 

заінтересованими особами у справах окремого та наказного проваджень фактів та 

обставин, доказової інформації має на меті не досягнення істини у справі в цілому, 

а досягнення власної мети за допомогою доказів, прийнятного рішення суду. 

Наслідком пізнання позивача (заявника) фактів та обставин може стати також 

відмова від позову (заяви), відповідача — подання зустрічного позову, сторін — 

укладення мирової угоди тощо. 

Мета пізнання органами та особами, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб обумовлена формою участі у цивільному судочинстві 

— ініціювання процесу для захисту прав, свобод та інтересів певної особи чи 

суспільних інтересів, або для надання суду висновку. У першому випадку пізнання 

спрямоване на обстоювання інтересів відповідної особи чи суспільства, підготовки 

відповідних доказів та тактики доказування. У разі ж необхідності подання до суду 

висновку в рамках виконуваних повноважень, діяльність органу спрямована на 

пізнання фактів і обставин для підготовки висновку, а також для вираження своєї 

думки у суді щодо вирішення справи по суті, що передбачено ч. 6 ст. 57 ЦПК 

України. 

Результати пізнання учасниками справи, в першу чергу, впливають на 

доказування та доведення ними заявлених вимог і заперечень. Вирішальне ж 

значення для результатів розгляду та вирішення справи у цілому має пізнання 

судом. 



 105 

Немає сумніву в тому, що досягти абсолютно вірних знань, а отже, й 

реалізувати мету судового пізнання, — завдання проблематичне, вірогідність 

допущення судової помилки завжди лишається. На досягнення переважно істинних 

знань про факти та обставини справи впливає сукупність умов, серед яких — 

повнота поданих доказів, якість їх дослідження та оцінки, ступінь активності чи 

пасивності у доказуванні учасників справи, рівень фаховості експертів, свідомості 

свідків тощо. Міра взаємодії суду з іншими субєктами цивільних процесуальних 

правовідносин – фактор, який також впливає на пізнавальні процеси та досягнення 

мети судового пізнання.  

Роздуми про можливість чи неможливість досягнення істини при здійсненні 

цивільного судочинства призвели до виникнення думки про те, що досягти 

абсолютної істини неможливо, оскільки частина обставин, нюансів тощо, 

лишається поза межами пізнання, інформація про факти та обставини може бути 

неправдивою, а докази — сфальсифікованими. Але у будь-якому разі пізнавальні 

здібності необхідно спрямовувати на наближення до максимально істинних знань 

про об’єкт пізнання. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Аналіз джерел права, які застосовувались при здійсненні цивільного 

судочинства на українських землях з найдавніших часів і до 1917 р., дозволяє 

зробити висновок, що протягом кількох століть усі джерела цивільного 

процесуального права, незважаючи на різне походження (польське, литовське, 

руське, власне українське тощо), регулювали види доказів, а законодавчі акти 

більш пізнього періоду — й порядок перевірки, дослідження, оцінки тощо. Поняття 

«доказування» не розкривалось. 

2. Нукові та навчальні джерела кінця ХІХ—початку ХХ ст. засвідчують 

наступне: 1) увага приділялась насамперед доказам у цивільному процесі, 

діяльності сторін, спрямованої на обґрунтування своїх вимог; 2) виділяти поняття 

«доказування» та зазначати його складові прийнято не було. Виключення 
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становили окремі праці; 3) погляди та висновки про зміст доказування, доказів, 

наведені у джерелах, виданих у вказаний період, засвідчують незмінність більшості 

аксіом сфери доказування у цивільному процесі. 

3. У контексті законодавчого регулювання доказування в цивільних справах 

радянський період характеризується надлишковими і такими, що не відповідають 

природі цивільного процесу, слідчими засадами у діяльності суду, спрямованої на 

встановлення фактів та обставин. Усі прогресивні ідеї, спрямовані на розвиток 

змагального цивільного судочинства, які на той час були вже загальноприйнятими 

у розвинених країнах і знайшли відображення у Статуті цивільного судочинства 

1864 р., були або відкинуті, або знівельовані. 

4. Наукові висновки про зміст доказування у цивільному процесі, які 

з’явилися після розпаду СРСР, з набуттям Україною незалежності і внесенням 

численних змін до цивільного процесуального законодавства, в цілому не зазнали 

значного коригування, тобто наповнення цивільного процесуального законодавства 

України змагальними засадами, зміна ролі суду у доказуванні, у висновках, 

здебільшого не відбилася. 

5. Протягом багатьох десятиліть зміст поняття «доказування» розкривається, в 

основному, з урахуванням юридичної природи позовного провадження, окреме та 

наказне провадження лишаються неохопленими. 

6. Висновки про зміст доказування в основному різняться розставленими 

акцентами навколо суб’єктів доказування у цивільному процесі. Дискусія 

науковців про те, кого з суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин 

включати, а кого не включати до кола суб’єктів доказування, триває й дотепер. 

Видається, що причиною, яка впливає на такі розбіжності, є неоднакове 

сприйняття поняття «доказування». Процесуалісти, які поняття «доказування» 

розкривають враховуючи: 

1) специфіку регулювання сфери доказування, встановлення фактів і обставин  

цивільним процесуальним законодавством, яка засвідчує, що цивільне судочинство 

здійснюється на засадах змагальності сторін (ч. 1 ст. 12 ЦПК України у редакції 

2017 р. (ч. 1 ст. 10 ЦПК України 2004 р.), що обов’язки доказування та подання 
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доказів покладаються не на суд, а на сторони та інших осіб, які беруть участь у 

справі або учасників справи (ст. 60 ЦПК України 2004 р., п. 4 ч. 2 ст. 43, ст. 81 

ЦПК України  2017 р.), а суд лише сприяє їм у випадках, коли щодо отримання 

доказів, є складнощі зокрема шляхом витребування доказів (ст. 137 ЦПК України 

2004 р, ст. 84 ЦПК України 2017 р.); 

2) що відсутність змагальності у справах окремого та наказного проваджень — 

виключення з загального правила про змагальність цивільного процесу; 

3) лексичне значення поняття «доказувати» як «підтверджувати істинність, 

правильність чого-небудь фактами, незаперечними доводами», 

обґрунтовано не включають суд до кола суб’єктів доказування, адже суд 

нічого не підтверджує, не доводить, його завдання — встановити на підставі 

доказаного та доведеного сторонами, іншими учасниками справи, факти та 

обставини, ухвалити законне та обґрунтоване рішення, і у такий спосіб захистити 

права, свободи та інтереси. 

Прихильники ж включення суду до суб’єктів доказування очевидно грунтують 

свої висновки на: 

1) традиціях, які зумовлені регулюванням даної сфери цивільної 

процесуальної діяльності протягом багатьох десятків років: і ЦПК УРСР 1924 р. та 

1929 р., і ЦПК України 1963 р. до внесення змін, містили положення, відповідно до 

яких суд не обмежувався доказами, наданими сторонами, та за власною 

ініціативою збирав необхідний матеріал, оскільки зобов’язаний був установити 

об’єктивну істину; 

2) сприйнятті поняття «доказування» як всеохоплюючого явища, такого, що 

включає увесь спектр процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактів та 

обставин — і тих, що здійснюються судом (витребування, забезпечення, 

дослідження, оцінка доказів тощо), і тих, що здійснюються сторонами та іншими 

учасниками справи чи особами, які беруть участь у справі (подання доказів, 

внесення клопотань про витребування доказів, участь у дослідженні доказів тощо). 

Видається правильним розуміти доказування з урахуванням лексичного 

значення, оскільки будь-яке правове явище не повинно дисонувати з назвою. 



 108 

Невідповідність назви змісту породжує неоднакове сприйняття, невизначеність, 

помилкові висновки тощо. 

7. З метою термінологічної визначеності поняття «судове доказування» слід 

розуміти як поняття, яке охоплює основні аспекти доказування у різних 

процесуальних галузях: кримінальному, цивільному, господарському, 

адміністративному процесах. Доказування у цивільних справах — складова 

поняття «судове доказування». 

8. Враховуючи лексичне значення понять «доказувати» та «доводити», а також 

наведені наукові погляди та висновки, видається обґрунтованим висновок про те, 

що ці поняття, хоча і є синонімами з точки зору філологів, у сфері доказування 

несуть дещо різні, хоча й взаємопов’язані та взаємообумовлені навантаження. 

Учасниками справи як суб’єктами доказування у цивільному судочинстві, факти та 

обставини, якими дані суб’єкти обґрунтовують свої вимоги чи заперечення, 

доводяться і доказуються одночасно, втім доведення, здебільшого, має логіко-

тактичне підґрунтя, а доказування пов’язане з підтвердженням чи спростуванням 

того, що доводиться, відповідними доказами. 

9. Оскільки факти та обставини встановлюються судом протягом усього 

провадження, на усіх стадіях процесу, мета цієї діяльності не може не бути 

підпорядкованою загальним завданням та меті здійснення правосуддя у цивільних 

справах, закріплених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України. Доказування ж фактів та обставин 

учасниками справи, сприяє виконанню завдань цивільного судочинства та 

досягненню вищезазначеної мети. 

Мета доказування у сторін, третіх осіб, заявників у справах окремого та 

наказного проваджень, обумовлена, як правило, приватним характером юридичної 

заінтересованості. Абсолютно іншою є мета доказування у органів та осіб, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Мета доказування 

такими суб’єктами фактів та обставин, носить комплексний характер: з одного 

боку, обгрунтувати позовні вимоги в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересів, з іншого — обгрунтувати своє право на подання позову чи 

заяви до суду. У разі ж надання органами висновків мета доказування 
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підпорядковується також вимогам закону про необхідність обгрунтування 

висновків необхідними доказами, на основі яких їх було підготовлено. 

10. Аналіз наукових висновків про сутність конструктивних елементів 

цивільного процесуального доказування; факторів, які визначають самобутність 

становлення доктрини доказування у цивільному процесі України; 

інституціональних елементів, що впливають на типологію цивільного судочинства; 

сучасних тенденцій розвитку цивільного процесуального законодавства тощо, 

сформульовано поняття «доказування у цивільному процесі» як пізнавально-

практичної діяльності учасників справи, яка: 1) зумовлена юридичною 

заінтересованістю; 2) урегульована масивом законодавчих актів національного і 

наднаціонального характеру; 3) заснована на основоположних принципах 

цивільного процесуального права; 4) спрямована на переконання суду в тому, що 

факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення, підтверджують 

заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою встановлених законом засобів; 

6) здійснюється під процесуальним керівництвом суду та за його сприяння. 

11. Пізнання у цивільному процесі — єдність логічного, психологічного, 

соціологічного, лінгвістичного та інших факторів, які тісно переплітаються із 

юридичними та становлять симбіоз. 

 У сфері судового пізнання здатність його суб’єктів логічно мислити дозволяє: 

формувати хід суджень, умовиводів, правильно вибудовувати стратегію і тактику 

доказування та доведення, висувати гіпотези, проводити аналогії, спростовувати 

тощо. Для судового пізнання характерним є єдність логічного та алогічного, 

раціонального та ірраціонального, свідомого та несвідомого. 

12. У пізнанні важлива роль належить психології суб’єкта пізнання. Кожен із 

суб’єктів пізнання — носій особистісних психологічних характеристик: 

специфічних моральних установок, інтуїції, здібностей, емоцій, почуттів, 

переживань, фантазій, ілюзій, стереотипів тощо, всього того, що складає предмет 

психології. Всі ці фактори впливають як на саме пізнання процесів і явищ, так і на 

вираження його результатів. 
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13. Судове пізнання — комунікативна діяльність, адже результат пізнання — 

знання, здобувається внаслідок співробітництва, обміну інформацією учасників 

процесу. Соціальна роль суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин як 

суб’єкта пізнання, тобто становище у соціумі, соціальні зв’язки тощо, визначають 

рівень соціалізації індивіда, його взаємодію з іншими індивідами, а отже, 

безумовно, впливають на реалізацію прав та обов’язків, на пізнавальні процеси у 

судовій діяльності. 

14. Лінгвістичний (мовний) фактор, вміння виражати свою думку за 

допомогою мови, використовувати відповідний словарний арсенал, аргументувати, 

ставити наголоси тощо, відіграють важливу роль як для демонстрації результатів 

пізнання, так і для пізнання процесів і явищ іншими суб’єктами. Мовний фактор 

тісно пов’язаний з реалізацією таких основоположних для здійснення цивільного 

судочинства принципів як принцип усності, змагальності, безпосередності та ін. 

15. Різний характер логічного мислення, відмінності у психології, неоднакове 

соціальне становище та соціальні взаємозв’язки, різні лінгвістичні здібності тощо є 

тими факторами, які обумовлюють пізнання, тому результати пізнання одного й 

того самого об’єкта можуть радикально різнитися. 

16. Сукупність якостей, які виділяються представниками різних наук як 

основоположні для пізнання, складається з: 

      а) мислення, тобто вміння міркувати над чим-небудь. Результатом 

мислення є думка, умовивід. Пізнаючи явища протягом здійснення судочинства у 

конкретній справі, суб’єкти пізнання, як правило: 1) прагнуть з’ясувати причини чи 

походження (передумови) тих явищ, які пізнаються; 2) прогнозувати наслідки 

досягнутих внаслідок пізнання знань у контексті змісту рішення, а також 

подальшого майбутнього розвитку правовідносин. 

Теза про те, що пізнання — розумова діяльність, сумніву не піддається, 

категорія ж «розуміння» як один із критеріїв, який впливає на результати пізнання, 

розкривається рідко. Гадаємо, що особливо важливе значення розуміння процесів і 

явищ, які встановлюються в ході судової діяльності, має для здійснення 

судочинства та його результатів; 
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       б) здібності — певні, як правило, вроджені нахили, обдарування, таланти 

людини. Судове пізнання — функція людини, а кожна людина в силу різних 

факторів відрізняється «набором» особливостей, тому й пізнання фактів та 

обставин базується на особистісних уявленнях про світ. Саме здібності виступають 

одними з важливих внутрішніх умов успішного оволодіння певною спеціальністю, 

високопродуктивної роботи та постійного удосконалення. 

Незалежно від того, чи вроджені здібності, чи набуті, вони не можуть не 

позначатися на пізнанні явищ та його результатах. У контексті здійснення 

судочинства чи участі у ньому пізнавальні здібності особи впливають не лише на 

загальне уявлення про існуючі правовідносини, а й на виявлення взаємозв’язків 

між явищами, причин виникнення конфлікту, який став підставою для звернення 

до суду, тощо; 

      в) потреби — один з основних мотиваційних елементів у діяльнісному 

контексті. Ступінь потреби, тобто необхідності у чому-небудь, виражає й ступінь 

активності у пізнанні; 

      г) переконання як тверда упевненість у чомусь, світоглядні принципи 

суб’єкта пізнання, які набувають обов’язкового характеру, впливають на оцінку 

явищ, що пізнаються. Образно кажучи, переконання у тому, що є добром, а що ним 

не є, відображаються у поглядах і, відповідно, відтворюються у результатах 

пізнання; 

      ґ) воля як сукупність активних елементів психічного життя, як прагнення 

до здійснення чого-небудь чи недопущення чогось — фактор, який є необхідним як 

для пізнання, так і отримання бажаних результатів від цієї діяльності. Проявами 

волі, зокрема, є: бажання, рішучість, наполегливість, устремління, коригування 

поведінки, керування своїми емоціями, діями тощо. Окрім цих загальних функцій 

людської психіки, воля у пізнанні також виражається у допитливості, яка спонукає 

до активізації у пізнанні явищ, у розширенні кола об’єктів, що пізнаються, у 

виявленні взаємозв’язків між ними; 

      д) активність — універсальний закон розвитку усього живого. Активність 

та будь-яка діяльність — фактори взаємопов’язані. Активність суб’єктів пізнання у 
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прояві вольових якостей відображається на результатах пізнання. Активність, 

наполегливість у пошуку відповідей на питання сприяють більш збагаченим 

висновкам про явища, що пізнаються; 

      е) досвід — масив знань, умінь, навичок, що здобуваються протягом 

життя. Судове пізнання базується, в основному, на пізнанні того, що відбулось 

колись, тобто судді, інші учасники, не були свідками фактів та обставин, які ними 

встановлюються. У зв’язу з таким опосередкованим пізнанням для реставрації дій 

та подій, що відбулись у минулому, важливе значення має досвід. Те, що пережите, 

знаходить відображення в підсвідомості і, відповідно, проектується на явища, що 

пізнаються; 

      є) емоції у переліку факторів, які мають великий вплив на пізнання та його 

результати, посідають значне місце. Емоції впливають на хід пізнання, на 

поведінку. Емоційні сплески, чи, навпаки, емоційні спади властиві усім людям. 

Зацікавленість або, навпаки, скука, апатія до того, що відбувається, викликані 

якраз такими станами. Логічно, що такі фактори визначають активність чи 

пасивність у пізнанні, у прояві інших вольових рис; 

      ж) увага чи зосередження на об’єкті пізнання пов’язані із 

заінтересованістю, спрямованістю думки на пізнання певного об’єкта, — необхідні 

для пізнання фактори. 

17. Судове пізнання є, одночасно, й різновидом загального пізнання, й 

різновидом юридичного пізнання, оскільки базується як на загальних засадах 

людського пізнання, так і на засадах, які визначають специфіку юридичної 

діяльності. Разом із тим, судове пізнання має свої особливості, обумовлені судовою 

діяльністю суб’єктів пізнання. Пізнання у цивільному процесі обумовлене, 

зокрема, цивільною процесуальною формою, предметом доказування (сукупністю 

фактів та обставин, що підлягають доказуванню особами, які беруть участь у 

справі, та встановленню судом), доказами тощо. 

18. Об’єктом пізнання, тобто тим, на що спрямована пізнавальна діяльність, у 

цивільному процесі є факти та обставини, які підлягають доказуванню учасниками 

справи та встановленню судом, а також докази. 
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19. Судове пізнання зазвичай пов’язують з уже виниклим судочинством, але 

видається, що пізнання судом фактів та обставин, які зумовили звернення до суду, 

тощо, розпочинається до відкриття провадження у справі. Вже при вирішенні 

питання про відкриття провадження у справі, або про відмову у відкритті, суддя 

використовує пізнавальний потенціал. 

20. На відміну від буденного пізнання, для судового пізнання важливим 

фактором є та обставина, що отримані внаслідок пізнання знання потребують 

відповідного виразу чи оформлення. Результати пізнання сторонами, іншими 

учасниками справи знаходять відображення, насамперед, у доказах та доводах, 

результати ж пізнання судом, — у висновках суду, які фіксуються в судових 

рішеннях. 

21. Суб’єктами пізнання у цивільному процесі є суд та учасники справи 

(особи, які беруть участь у справі). Певною мірою суб’єктами пізнання є також 

експерти та спеціалісти, але їх пізнання зумовлено виконанням професійних 

обов’язків, сприянням учасникам справи у доказуванні, а суду — у встановленні 

фактів та обставин. 

 Пізнання судом процесів і явищ перебуває у тісному взаємозв’язку із 

завданням та метою цивільного судочинства, закріпленими у ч. 1 ст. 2 ЦПК 

України — справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб, інтересів держави, оскільки усі пізнавальні здібності суд спрямовує на 

виконання вказаних завдань та досягнення зазначеної мети. 

Пізнання сторонами, третіми особами, заявниками та іншими 

заінтересованими особами у справах окремого та наказного проваджень фактів та 

обставин, доказової інформації, має на меті не досягнення достовірних знань про 

факти і обставини в цілому, а досягнення власної мети за допомогою доказів.  

Мета пізнання органами та особами, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб, обумовлена формою участі у процесі — ініціювання 

процесу для захисту прав, свобод та інтересів певної особи чи суспільних інтересів, 
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або для надання суду висновку. У першому випадку пізнання спрямоване на 

обстоювання інтересів відповідної особи чи суспільства, підготовки відповідних 

доказів та тактики доказування. У разі ж необхідності подання до суду висновку в 

рамках виконуваних повноважень, діяльність органу спрямована на пізнання 

фактів і обставин для підготовки висновку, а також для вираження своєї думки у 

суді щодо вирішення справи по суті, що передбачено ч. 6 ст. 57 ЦПК України. 

22. Немає сумніву в тому, що досягти абсолютно вірних знань, а отже, й 

реалізувати мету судового пізнання, — завдання проблематичне, вірогідність 

допущення судової помилки завжди лишається. На досягнення переважно істинних 

знань про факти та обставини справи впливає сукупність умов, серед яких — 

повнота поданих доказів, якість їх дослідження та оцінки, ступінь активності чи 

пасивності у доказуванні учасників справи, рівень фаховості експертів, свідомості 

свідків тощо. Міра взаємодії суду з іншими суб'єктами цивільних процесуальних 

правовідносин – фактор, який також впливає на пізнавальні процеси та досягнення 

мети судового пізнання.  

 Роздуми про можливість чи неможливість досягнення істини при здійсненні 

цивільного судочинства призвели до думки про те, що досягти абсолютної істини 

неможливо, оскільки частина обставин, нюансів тощо лишається поза межами 

пізнання, інформація про факти та обставини може бути неправдивою, а докази — 

сфальсифікованими. Але у будь-якому разі пізнавальні здібності необхідно 

спрямовувати на наближення до максимально істинних знань про об’єкт пізнання. 
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РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНЦЕПТУ «ДОКАЗ» 

 

Інститут доказування нерозривно пов’язаний з поняттям «докази», оскільки 

юридично значимі факти та обставини, що складають предмет доказування у 

справі, доказуються та встановлюються саме за допомогою доказів, тому роботу з 

доказами обгрунтовано вважали і вважають основним змістом судового 

провадження, починаючи від відкриття провадження у справі і завершуючи 

переглядом судових рішень [323, c. 7]. 

У зв'язку з тим, що феномен доказу є основоположним елементом теорії 

доказування [223, c. 17],  протягом усього часу розвитку процесуальних галузей 

права дослідженню сутності цього правового явища приділялась особлива увага, а 

розмаїття суджень про сутність доказів, про доцільність нормативно-правового 

закріплення в процесуальних кодексах України поняття «докази» тощо свідчить 

про актуальність цієї дискусії й сьогодні. 

Кожен з дослідників сфери доказування, встановлення фактів та обставин у 

судовій діяльності закладав і закладає у зміст доказів критерії, які здаються 

найбільш значущими для характеристики юридичної природи доказів. Впливають 

на формування цих критеріїв різні фактори: правові традиції, особливості 

регулювання даної сфери процесуальним та матеріальним законодавством, 

специфіка мислення авторів умовиводів та ін. 

Аналіз історичних джерел свідчить про те, що, в різні часи розвитку 

цивільного процесуального законодавства регламентація доказів здійснювалась по-

різному. Приміром, Глава VIIІ «Про докази» Статуту цивільного судочинства 1864 

р. містила лише положення про засоби доказування та процесуальний порядок 

отримання доказів (показання свідків, дізнання через окольних людей, письмові 

докази тощо), окремого ж положення, яке б встановлювало чи роз’яснювало зміст 

поняття «докази», у Статуті не було [119, c. 173]. Очевидно, саме тому в наукових 
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та навчальних джерелах того часу поняття «докази» тлумачилось дуже щироко. 

Так, К. И. Малишев у 1876 р. писав: «Доказом у широкому розумінні називається 

все, що переконує наш розум в істинності чи хибності якого-небудь факту чи 

положення. У цьому сенсі поняття про доказ належить до сфери логіки. У 

технічному сенсі судовими доказами називаються законні підстави для 

переконання суду у існуванні чи неіснуванні спірних юридичних фактів» [83, c. 

344]. Т. М. Яблочков вважав, що докази — це ті засоби, якими сторони 

переконують суддів у правильності їх тверджень [83, c. 345]. Є. О. Нефедьєв: «…у 

доказах слід розрізняти два елементи: свідчення про існування факту та джерело, з 

якого це свідчення отримується» [83, c. 346]. А. Х. Гольмстен вважав, що у самому 

слові «доказ» міститься думка про те, що одна особа, впевнена в істинності 

положення, події, пропонує іншій відомі дані з метою викликати у неї те саме 

переконання [83, c. 349]. 

Видається, що наведені думки, висловлені в свій час фундаторами цивільної 

процесуальної науки, мають раціональні зерна, а висновки сучасників про сутність 

доказів у цивільному процесі в багатьох випадках базуються на них. Проте не 

можна не помітити, що і у деяких висновках про сутність доказів у цивільному 

процесі, зроблених вченими наприкінці IX—початку XX століть, а також вченими 

радянського періоду, до складу доказів відносили не лише дані чи свідчення про 

факти чи обставини та їх джерела, а й самі факти [56, c. 231, 233]. В. В. Молчанов з 

цього приводу пише: «…треба думати, що погляд на докази як факти, що 

підтверджують чи спростовують інші факти, засновані на римській правовій 

доктрині. Згідно з цією доктриною об’єктом доказування є не окремі факти, а саме 

право. Тобто сторона повинна була доказати факт належності їй відомого 

цивільного права» [198, c. 123]. І дійсно, у сучасному цивільному процесі 

європейських країн зокрема Франції, як країни, що належить до романо-

германської правової сім’ї, в основі цивільного процесу якої лежить римське право, 

французька доктрина й сьогодні під доказами розуміє також свідчення про факти 

(події, матеріальні факти), які неможливо фіксувати у встановлених законом 

формах [81, c. 128]. Та й у країнах, які відносять до країн загального права, зокрема 
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в Англії, терміном «доказ» позначають і факти, і засоби їх встановлення [81, c. 

179]. 

Поняття «докази» закріплено і в усіх чинних процесуальних кодифікованих 

актах України: у ч. 1 ст. 76 ЦПК України, у ч. 1 ст. 73 Господарського 

процесуального кодексу України, у ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного 

судочинства України, у ч. 1 ст. 84  Кримінального процесуального кодексу 

України. Аналіз змісту зазначених положень засвідчує, що лише кримінальний 

процесуальний закон містить поняття доказів відмінне від інших процесуальних 

законів. У цивільному процесуальному, адміністративному процесуальному та 

господарському процесуальному законодавчих актах закріплено абсолютно 

тотожні положення: доказами є будь-які  дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи. Згідно ж ч. 1 ст. 84  Кримінального процесуального кодексу 

України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 

передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий 

суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Аналіз наукових висновків про зміст поняття «доказ», зроблених 

представниками кримінально-процесуальної науки дозволяє стверджувати,  що 

поняття доказів, закріплене у ч. 1 ст. 84 КПК України, грунтується на них, і 

вірогідно тому є більш змістовним. Зокрема, видається обгрунтованою у 

наведеному визначенні  вказівка законодавця на те, що докази – це дані про факти, 

оскільки факти – це контент теорії судових доказів, який насамперед підлягає 

встановленню, у цивільній процесуальній доктрині, здебільшого, оперують 

поняттям «обставини». Правильним є акцент на тому, що для отримання таких 

даних необхідною умовою є дотримання кримінального процесуального порядку. 

Важливим є також зазначення повноважень суду у сфері кримінально-

процесуального доказування, який «встановлює наявність чи відсутність фактів та 

обставин» тощо. У даному сенсі логічним є припущення про необхідність 
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доповнення  ч. 1 ст. 76 ЦПК України, проте видається, що  відповідь на це 

запитання можна віднайти внаслідок грунтовного дослідження більшості 

складових поняття «доказів». 

Аналіз цивільного процесуального законодавства України різних редакцій і 

чинного засвідчує, що радикальних змін у законодавчому регулюванні поняття 

«докази» не відбулось. Редакції ст. 27, яка закрпілювала поняття доказів у 

цивільній справі в ЦПК України 1963 р.,  ч. 1 ст. 57 ЦПК України 2004 р., ч. 1 ст. 

76 чинного ЦПК України є в цілому аналогічними, положення, що розкривають 

поняття «докази» у цивільному процесі, залишились без істотних функціональних 

змін. Така стабільність у розумінні змісту поняття «доказ»  може сприяти 

висновкам про його досконалість. Водночас, фахівці у сфері судового доказування 

зазначають, що проблема розуміння процесуальних доказів, з одного боку, а з 

другого — проблема забезпечення кваліфікованої роботи юриста з ними, що 

передбачає, насамперед, розуміння ролі і місця гносеологічного, психологічного, 

логічного, процесуального аспектів процесуальних доказів, існує [389, c. 97]. 

Висновки та погляди про сутність доказів у наукових та навчальних джерелах, 

підготовлених останнім часом, дозволяють стверджувати, що, незважаючи на 

застосування різних слів, розширений чи звужений формат, сенсове навантаження 

у висновках, як правило, збігається і зводиться до наступного: доказ — це окремий 

елемент засобу доказування, що містить інформацію про обставину справи, з 

існуванням якої особа пов’язує виникнення, зміну або припинення цивільних прав і 

обов’язків. Змістом доказів виступають фактичні дані, що інформують про 

обставини, необхідні для правильного вирішення справи; процесуальна форма, в 

якій закладена така інформація, — засоби доказування [260, c. 110-111]; судові 

докази — це передбачені та регламентовані законом процесуальні засоби 

доказування (пояснення сторін та третіх осіб, показання свідків, письмові та речові 

докази, аудіо- та відеозаписи, висновки експертів), а також свідчення про 

обставини справи, які з них отримані [94, c. 164]; докази складаються з єдності 

трьох елементів: фактичних даних, процесуальних джерел доказів та процесуальної 

форми [223, c. 18]; докази — це: а) фактичні дані, тобто свідчення про факти, б) 
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фактичні дані, за допомогою яких можуть бути встановлені обставини, що мають 

значення для вирішення цивільної справи, в) фактичні дані, отримані в 

передбачененій законом процесуальній формі, тобто з використанням вказаних у 

законі засобів доказування, які досліджені у встановленому законом порядку [262, 

c. 72] і т. п. Таким чином, наведені судження сприяють висновку про те, що 

сутність доказу складається з тріади складових: даних про факти та обставини, 

джерел їх отримання та дотримання  встановленого законом порядку їх 

представлення, дослідження, оцінки тощо. 

Тривалий період часу у процесуальній доктрині точаться суперечки між 

прибічниками подвійного та єдиного розуміння поняття судових доказів. Як 

стверджують дослідники проблем доказування, концепції подвійного та єдиного 

розуміння поняття «докази» з’явились іще у 30-х роках минулого століття. 

Прибічники подвійного розуміння поняття доказів включали два аспекти: факти 

(фактичні дані) та процесуальні джерела доказів. Прибічники ж концепції 

«єдиного» розуміння поняття доказів вважали, що фактичні дані та їх процесуальні 

джерела становлять нерозривну єдність і у відриві одне від одного не утворюють 

доказу [324, c. 15]. Видається, що у такому тлумаченні подвійного чи єдиного 

розуміння поняття доказів провести розмежування досить складно, за змістом 

наведені висновки аналогічні. Вірогідно, прибічники єдиного розуміння доказів 

схилялись до того, що є нелогічним виділяти окремо дані про факти та джерела 

отримання таких даних, оскільки одне без одного вони існувати не можуть, а тому 

не можуть бути доказами. 

З приводу єдності джерел та інформації окремі вчені правильно зазначають, 

що, якщо засіб доказування не містить свідчень про факти (фактичних даних), то 

він нічого не доказує [97, c. 28]. 

Доповнення ж сучасних вчених про те, що фактичні дані мають бути отримані 

лише з дотриманням цивільної процесуальної форми або в порядку, встановленого 

законом, є дуже важливим. Цивільне процесуальне законодавство України не 

містить спеціального положення про те, що, якщо дані про факти і обставини 

отримані судом не у встановленій законом процесуальній формі, або не отримані з 
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передбачених законом засобів доказування, не можуть бути визнані доказами. 

Разом із тим, сукупність імперативних положень про те, що є засобами 

доказування  фактів та обставин (ч. 2 ст. 76 ЦПК України), які докази є належними 

та допустимими (ст. ст. 77 та 78 ЦПК України), що є показаннями свідка, 

письмовими, речовими, електронними доказами, висновком експерта, порядок їх 

надання чи отримання як даних про факти та обставини (статті 90-113 ЦПК 

України) тощо, якраз і є тим процесуальним порядком, дотримання якого є 

обов’язковим. 

Протягом тривалого часу — і за радянських часів, і в останній період — було і 

все більше стає прихильників так званої «інформаційної складової» поняття 

«докази» як найбільш сутнісної ознаки. Вірогідно, до них можна віднести й тих 

процесуалістів, які стверджують, що докази — це відомості про факти, будь-які 

фактичні дані [309, c. 43; 358, c. 274], оскільки інформація — це ніщо інше, ніж 

«відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність і т. ін.; повідомлення про щось» 

[206, c. 197], а також тих, які прямо вказують на те, що змістовною стороною 

судових доказів є інформація, яка вилучена із джерела… [178, c. 47-52], або 

інформація, на підставі якої суд встановлює наявність або відсутність обставин, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, що мають 

значення для вирішення справи [294, c. 11].  

Широке використання у цивільному судочинстві електронних доказів для 

підтвердження фактів і обставин, закріплення їх як окремого засобу доказування у 

ч. 2 ст. 76 ЦПК України, зумовило наукову дискусію про їх юридичну природу. 

Дослідниками даної проблематики інформація також виділяється як основний 

змістовний контент електронного доказу [102, c. 75].     

Таку поширену прихильність інформаційної основи доказів критично 

пов’язують з пануванням позитивістської ідеології «святості» і «непорушності» 

нормативної дефініції поняття доказів, індокринованість її в масову юридичну 

свідомість, а також ту обставину, що в методологічну основу теорії доказів у 

радянський період авторитарно було покладено ленінську «теорію відбиття», яка 

зводилась до здатності одних матеріальних систем (включаючи мозок людини), 
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дзеркально відображати, фотографувати тощо [389, c. 97]. Даний погляд є 

обгрунтованим, оскільки у своїх висновках про зміст судових доказів, як правило, 

упускається можливо важливіша  за інформаційну складову, - миследіяльний 

контент індивіда та його вплив на умовиводи з приводу фактів та обставин, які 

доказуються та встановлюються. У даному сенсі можна будь-скільки дискутувати з 

приводу того, що є переважним: інформація про факти та обставини, чи розумова 

обробка цієї інформації та її вплив на результати судочинства тощо, яке їх 

співвідношення, які фактори впливають на розумову діяльність учасників судового 

процесу, чому одна й та ж інформація може бути підставою різних умовиводів 

тощо.  Водночас вважаємо, що саме інформаційна складова (дані, свідчення про 

факти та обставини) виражає сутність явища і є відправним поштовхом для 

миследіяльності.  

Вертаючись до процесуального порядку отримання доказової інформації, 

насамперед, видається необхідним зазначити про те, що не будь-яка інформація 

(свідчення, дані) цікавить суд, а лише інформація про факти та обставини, з яких 

сформовано предмет доказування у справі, а отже, які підлягають доказуванню 

сторонами та іншими учасниками справи, та встановленню судом. Таким чином, 

складовою змісту поняття «доказ» є також прив’язка інформації (даних) про факти 

та обставини, які складають предмет доказування у певній справі. 

Не менш важливою складовою поняття «доказ» є джерела, з яких отримується 

інформація про факти та обставини:  письмові, речові, електронні докази, висновки 

експертів, показання свідків  (ч. 2 ст. 76 ЦПК України). Процесуальний порядок 

подання, дослідження та оцінки доказів, дотримання правил належності та 

допустимості, критерії достатності та достовірності, — складові, які не можуть не 

впливати не висновок суду про те, чи є певна інформація чи дані доказом 

відповідного факту чи обставини. Таким чином, правова природа судових доказів 

складається не лише з фактичних даних та джерел, з яких вони отримані, а й з 

визначеного законом процесуального порядку отримання та фіксації доказової 

інформації. 
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Надання інформаційній складовій доказу панівного становища серед інших 

скадових зумовило виникненню думки про доцільність використання поняття 

«інформація» замість поняття «фактичні дані». В обгрунтування даної точки зору 

зазначається, що термін «фактичні дані», який вживався у ЦПК України 1963 та 

2004 р., є синонімом терміна «достовірні відомості», однак докази можуть бути 

правдивими і неправдивими, а їх достовірність встановлюється лише за 

результатами дослідження і оцінки [294, c. 11]. Чи так це? 

Якщо брати до уваги лінгвістичні характеристики поняття «факт», то, дійсно, 

поняття «фактичні дані» можна тлумачити як дані чи інформацію про дійсні, 

невигадані події, те, що сталося, відбулося насправді, про реальність, дійсність і т. 

п. [208, c. 667]. Однак процесуалістами прийнято оперувати поняттям «фактичні 

дані» дещо в іншому значенні: не як даними про факти об’єктивної дійсності, а 

відомостями про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких 

встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню [166, c. 224], як 

інформаційними носіями, з яких ми отримуємо повну інформацію про об’єктивну 

реальність [309, c. 51], тощо. Таким чином, процесуалістами поняття «фактичні 

дані» розуміється так само, як і поняття «інформація», або ж «фактичні дані» 

визнаються інформацією про факти та обставини. Тому пропозиція про 

необхідність у  ЦПК України «фактичні дані» замінити на «інформацію» як основу 

доказів у цивільному процесі є дещо сумнівною, хоча сам термін «інформація» 

видається більш   прийнятним ніж термін «фактичні дані», який широко 

використовується науковцями та практиками у зв’язку з тим, що протягом багатьох 

років був закріплений законодавцем, та термін «дані», закріплений у ч. 1 ст. 76 

чинного ЦПК України. 

У контексті досліджуваного не можна не звернути уваги на існування 

висновків про поняття «докази», які не виражають сутності доказів, а, здебільшого, 

концентрують увагу на значенні доказів у доказуванні, встановленні фактів і 

обставин. Так, в одній з останніх наукових праць, присвячених проблематиці 

доказування у цивільному процесі, М. А. Фокіна наводить два визначення поняття 

«докази»: докази є необхідним процесуальним засобом, процесуальним 
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інструментарієм встановлення фактичних обставин справи [348], докази є засобами 

опосередкованого пізнання судом фактів, що мають значення для справи, 

свідчення про факти, що мають значення для справи [171, c. 208, 210]. 

Цікавою є думка про докази з акцентом на логічну складову: доказ — це 

логічна операція обгрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою 

інших істинних і пов’язаних з ним суджень [324, c. 15]. Дійсно, логічний аспект у 

судовому доказуванні, встановленні фактів та обставин очевидно є дуже важливим, 

оскільки такі якості особистості як уміння пізнавати, мислити, висловлювати 

судження, аргументувати тощо, відіграють вирішальну роль у даній сфері судової 

діяльності, оскільки дозволяють робити умовиводи про те, якими доказами слід 

обгрунтовувати факт чи обставину, як побудувати тактику доказування тощо. 

Разом з тим, говорити лише про логічний аспект у даному контексті — умовність, 

адже закони мислення, пізнання є й предметом інших наук, зокрема філософії, 

психології, фізіології тощо, втім, саме логіка досліджує, наприклад, мислення з 

боку тих закономірностей, якими керується людина у процесі пізнання істини [154, 

c. 9]. 

По-різному розкривають значеннєві нюанси поняття «докази» тлумачні 

словники, спеціалізовані енциклопедії. З точки зору філологів, доказ — це: 1) 

незаперечний довід або факт, який підтверджує істинність чого-небудь; 

підтвердження, аргумент; 2) предмет або обставина, які свідчать про чию-небудь 

провину, вияв. Речові докази — пов’язані із злочином предмети, що дають 

можливість розкрити його [205, c. 801]. Таким чином, обидва варіанти тлумачення 

поняття «доказ» у сукупності відповідають висновкам вчених-процесуалістів, 

наведеним вище, про те, що основа доказів — це дані (інформація) про факти та 

обставини, що доказуються учасниками справи та встановлюються судом, а також 

їх джерела. 

В одній з останніх юридичних енциклопедій М. М. Михеєнко зазначав, що 

докази — це одержані у встановленому законом порядку відповідними органами 

фактичні дані, що містять інформацію, необхідну для правильного вирішення 

кримінальних, цивільних, та інших судових справ [399, c. 271]. Очевидно, під 
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«відповідними органами» автор розуміє і суд, а у цивільних справах у контексті 

визначення це може бути лише суд. Сенс даного твердження також зумовлює 

виникнення думки про те, що доказом може вважатися лише та інформація про 

факти чи обставини, яка визнана судом доказом. Співзвучними такому розумінню 

поняття «докази» є й інші висновки, наведені в інших юридичних енциклопедіях 

[16, c. 219]. 

У контексті розуміння феномена доказів викликають інтерес уявлення про це 

представників інших наук. 

З точки зору філософів, доказ — це співвідношення отримуваного чи 

оцінюваного знання з потрійною градацією ступенів його достовірності: 

«упевненість», «думка», «сумнів». У філософії як докази розглядаються способи 

отримання «упевненого» знання. Доказуваність знання, наявного чи отримуваного, 

пов’язується у самому широкому плані з його ясністю [204, c. 683]. 

Надаючи велике практичне значення процесу пізнання світу, що оточує, 

представники науки логіки зазначають, що доказ (у широкому, змістовному плані) 

— логічна дія, в процесі якої істинність якої-небудь думки обґрунтовується за 

допомогою інших думок. Посилаючись на Арістотеля (384—322 до н. е.), який 

говорив, що «люди тоді більше всього у чому-небудь переконуються, коли їм 

уявляється, що що-небудь доказано», логіки правильно вказують на те, що доказ та 

його прийоми — у центрі уваги майже усіх логіків [156, c. 138]. 

Дослідження сутності доказів не може не викликати запитання про те, якому 

суб’єкту чи суб’єктам у цивільному судочинстві належить право (обов’язок) 

робити висновок про те, чи є інформація, отримана з певного джерела, доказом 

певного факту чи обставини. Враховуючи самобутність мислення кожного суб'єкта 

судочинства, зумовлена різними чинниками, видається, що уявлення про те, чи є 

певні дані про факти та обставини доказами, у учасників справи як суб’єктів 

доказування у цивільному судочинстві, і докази в уяві суду як суб’єкта, який 

встановлює факти та обставини з метою ухвалення законного та обгрунтованого 

рішення, можуть радикально різнитися. Вочевидь, лише ті дані про факти та 

обставини, які отримані в передбаченому законом порядку, тобто з відповідних 
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джерел, досліджені та оцінені у спосіб, визначений законом, та які з високою 

ймовірністю переконали суд у існуванні чи відсутності факту чи обставини, які 

встановлювались, можуть вважатися доказами. Висновок про те, чи є доказаним 

той чи інший факт чи обставина особою, яка повинна доказати, може бути 

зроблений судом. Отже, доказами є дані про факти чи обставини, які  судом 

визнані  доказами. 

Висновок про те, що, приміром, письмовий чи речовий доказ, показання свідка 

тощо є доказом, може бути зроблено й строною або іншим учасником справи, але 

такий висновок не несе того юридичного навантаження, яке виражається в 

наслідках, як висновок суду про те, чи є дані про факт чи обставину доказом. 

Обумовлено це покладеними на суд законом обов’язками, в тому числі й щодо 

оцінки (перевірки) доказів на предмет їх належності, допустимості, достатності, 

достовірності, у взаємозв’язку та взаємообумовленості, ухвалення законного та 

обгрунтованого рішення (ст. 89, 77, 78, 79, 263 та ін. ЦПК України). 

Таким чином, враховуючи регулювання поняття «докази» процесуальним 

законодавством України, наукові висновки, зроблені в різні часи розвитку 

процесуальних галузей права, специфіки доказування у цивільному судочинстві, 

видається можливим зробити висновок про те, що докази — це: 1) надані суду 

учасниками справи у визначений законом спосіб, дані (інформація) про факти та 

обставини, якими  обґрунтовуються  вимоги чи заперечення; 2) докази — це дані 

(інформація), визнані судом доказами внаслідок їх дослідження та оцінки. 

У контексті досліджуваного не можна не зазначити про дискусію навколо 

доцільності регламентації процесуальним законодавством поняття «докази». 

Висновки про те, що процесуальне законодавство не потребує закріплення 

положень про докази, грунтуються, у тому числі, й на досвіді інших країн. Зокрема, 

Субтитул І Титулу VII ЦПК Франції хоча й має назву «Докази», при цьому не 

містить окремого положення, яке б розкривало поняття «докази» у спосіб, 

закріплений у ч. 1 ст. 76 ЦПК України [91, c. 80], а дослідники цивільного процесу 

іноземних держав загалом вказують на те, що легального визначення поняття 

«доказ» у французьких законах немає [81, c. 128]. Правила цивільного судочинства 
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Англії також не містять ані окремого положення, яке б мало назву «докази», ані 

відповідного тлумачення [168, c. 193-319]. У цивільному процесі США надається 

велике значення доказам, разом із тим, Федеральні правила доказів, які за обсягом 

нормативних положень не поступаються Федеральним правилам цивільного 

судочинства США, регламентують порядок надання доказів, види доказів тощо, 

але не містять вищначення поняття «докази». За таким самим принципом 

сформовані нормативні правові акти цивільного процесу штатів, які, як правило, 

включають Правила цивільного процесу штату та правила штату про докази [4, c. 

252]. 

Традиції не визначати в законі поняття доказу, доручивши це питання 

процесуальній доктрині, визнаються відомими процесуалістами нашої країни 

«нормальними європейськими традиціями» [389, c. 97]. І хоча наведена точка зору 

висловлена представниками науки кримінально-процесуального права, а висновок 

про відсутність у законах європейських країн визначень поняття «докази» 

стосується кримінально-процесуального законодавства європейських країн, аналіз 

цивільних процесуальних кодексів, правил, свідчить про те саме. Втім не лише 

досвід європейських чи не європейських країн має бути основоположним для 

вирішення питання про доцільність нормативного закріплення поняття «докази». 

Видається, що точка зору про те, що процесуальний закон не потребує закріплення 

поняття «докази» в окремому положенні, повинна базуватися на тому, що поняття 

«докази» — багатоаспектне, включає не лише юридичну складову, а тому не може 

бути однозначно виражене у нормі закону. 

У контексті роздумів про доцільність закріплення поняття «докази» в 

процесульних законах не можна також не навести точку зору про те, що концепція, 

яка обгрунтовує недоцільність нормативного правового визначення доказів, може 

грунтуватися виключно на гуманістичних принципах поваги до людини, поваги до 

закону, високої моральності та совісті. Для суспільства з такими цінностями вона, 

безперечно, є перспективною, проте видається обгрунтованою точка зору про те, 

що її впровадження в Україні на початковому етапі розбудови правової 

демократичної держави, за існуючого правового нігілізму, який довгий час 
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поширювався у суспільстві, відсутності усталеної високої правосвідомості, є 

передчасним [223, c. 17]. 

Дана точка зору логічно сприяє виникненню запитання про те, а що б 

змінилося, якби ч. 1 ст. 76 ЦПК України не містила визначення поняття «докази», а 

складалася б лише з вказівки на засоби доказування, тобто з частини 2? Видається, 

що змістовного навантаженння  ч. 1 ст. 76 ЦПК України не несе, вона, здебільшого, 

є декларативною. Для кримінального процесу, представники якого висловлюються 

за доцільність законодавчого закріплення поняття «докази», можливо, наявність 

такої норми має інше значення, ніж для цивільного, оскільки юридична сутність 

кримінально-процесуальної діяльності є іншою, ніж цивільної процесуальної. Але, 

разом з тим, роз’яснення, закріплене у ч. 1 ст. 76 ЦПК України, все ж таки є 

доцільним, адже сприяє уникненню ситуацій, коли необхідним є розуміння змісту 

контенту «доказ». 

Судова діяльність відрізняється тим, що факти та обставини, які складають 

предмет доказування і підлягають встановленню, сталися, як правило, до відкриття 

провадження у справі, отже, існує певний проміжок часу, який віддаляє суд від дій 

чи подій, які мають юридичне значення для встановлення правовідносин. Саме 

цією обставиною викликана необхідність дослідження носіїв інформації про них з 

відповідних джерел, адже дані про факти минулого не можуть бути отримані 

шляхом їх безпосереднього сприйняття. 

Як вже ішлося вище, факти та обставини, з яких формується предмет 

доказування у цивільному судочинстві, доказуються сторонами, іншими 

учасниками справи та встановлюються судом не хаотично, а у спосіб, 

встановлений законом. У даному зв'язку видається логічним зупинитися на  

засобах встановлення фактів і обставин, які мають значення для вирішення справи. 

Згідно із ч. 2 ст. 76  ЦПК України такими засобами у цивільному судочинстві є: 

письмові, речові і електронні докази; висновки експертів; показання свідків. 

Науковці вказаний перелік засобів йменують по-різному: і переліком 

процесуальних засобів доказування, що допускаються законодавством, або 

системою доказів [171, c. 208], і процесуальними джерелами, які містять докази 
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[399, c. 271], і п’ятьма процесуальними формами одержання фактичних даних [399, 

c. 271], конкретними юридично закріпленими інструментами, за допомогою яких 

можуть бути встановлені відповідні дані [174, c. 210], процесуальною формою, у 

якій закладена інформація про обставини, необхідні для правильного вирішення 

справи, джерелами інформації [309, c. 43] тощо. 

Нескладно помітити, що позиція законодавця і висновки більшості науковців у 

сенсовому значенні збігаються, оскільки те, що законодавцем називається 

«засобами («засіб» - це спосіб, прийом, захід, те, що служить знаряддям у якійсь 

дії, справі [206, c. 96]) встановлення обставин (фактів)», а більшістю процесуалістів 

— «джерелами (тим, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; 

основа чого-небудь і т. п. [205, c. 743]) доказів» чи «підставами (тобто тим, на чому 

базується, засновується що-небудь [207, c. 391]) доказування», за своє сутністю в 

цілому є тотожними. Таким чином, значеннєвих розбіжностей між закріпленими у 

ч. 2 ст. 76 ЦПК України «засобами» встановлення фактичних даних та 

термінологією, що застосовується науковцями,  немає. 

У контексті досліджуваного не можна не зазначити, що існує і точка зору про 

те, що у ч. 2 ст. 76 чинного ЦПК України (у ст. 57 ЦПК України 2004 р.) йдеться 

про п’ять видів доказів [39, c. 115]. У даному зв'язку логічним видається 

виникнення міркувань про те, чим власне є письмові, речові та електронні докази, 

висновки експертів, показання свідків: засобами встановлення фактів та обставин 

(джерелами доказів, підставами встановлення судом фактів і обставин) чи 

безпосередньо доказами? Приміром, показання свідка? Абсолютно логічно, що сам 

свідок як носій інформації про відомі йому факти і обставини є, безумовно, 

джерелом пояснень. Його ж показання є доказом. Що стосується письмових та 

речових доказів, то їх носії, наприклад, документи, речі є джерелами, а інформація, 

якості речі — доказами. Таким чином, закріплені у ч. 2 ст. 76 ЦПК України засоби 

встановлення фактичних даних, здебільшого, є засобами, тобто тим, за допомогою 

чого доказуються та встановлюються факти і обставини, або джерела інформації 

про факти і обставини. 
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Взаємозалежність та взаємообумовленість фактичних даних та процесуальної 

форми отримання інформації про них дає підставу для висновку про те, що судові 

докази — поняття, у якому взаємопов’язані фактичні дані (інформація про 

обставини справи) та їх процесуальні джерела (засоби доказування), визначені 

цивільним процесуальним законом, як зміст та процесуальна форма, але доказами у 

будь-якому разі можна вважати лише інформацію (дані) про факти та обставини, 

які внаслідок дослідження та оцінки визнані судом доказами і покладені  в основу 

обгрунтування рішення. 

Закріплення у цивільному процесуальному законодавстві такого широкого 

кола засобів доказування зумовлено юридичною логікою та принципом 

доцільності. Очевидно, що лише широке коло засобів доказування як джерел 

інформації про факти та обставини сприяє сторонам та іншим учасникам справи у 

можливості доказати та довести, а суду — встановити факти та обставини, та з 

більшою упевненістю переконатися у їх існуванні чи, навпаки, у відсутності. 

Реалізація вимог закону про всебічне та повне з'ясування обставин, на які 

сторони посилаються як на підставу своїх вимог чи заперечень як одного з 

контентів обгрунтованості судового рішення (ч. 5 ст. 263 ЦПК України) видається 

неможливою без урахування інформації про факти та обставини, отриманої з 

різноманітних джерел. Зокрема видається, що висновок суду, який грунтується 

виключно на показаннях свідка, не може вважатися обгрунтованим, оскільки лише 

дослідження сукупності засобів: письмових, речових, електронних, показань 

свідків тощо у  їх взаємозв'язку, сприяє досягненню максимально вірних знань про 

факти та обставини. 

Незважаючи на достатньо широкий перелік засобів встановлення обставин у 

цивільних справах, закріплених у ч. 2 ст. 76 ЦПК України, не може не виникати 

запитання про те, чи є цей перелік достатнім, доцільним? 

Перелік засобів встановлення фактів і обставин  (носіїв інформації про 

обставини справи, процесуальної форми доказів), встановлений ч. 2 ст. 76 ЦПК 

України, є вичерпним, оскільки дане положення не вказує на те, що у цивільному 

процесі фактичні обставини можуть встановлюватися й на підставі інших засобів. 
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Саме тому прийнято вважати, що інформація про факти, отримана у інший, не 

передбачений законом спосіб, не є доказом. 

В останній період часу, особливо російськими науковцями, все частіше 

висловлюється думка про необхідність перегляду вичерпного переліку засобів 

доказування [30, c. 829], або про перспективи формування відкритої системи 

засобів доказування у цивільному процесі за зразком ст. 89 Арбітражного 

процесуального кодексу РФ, яка, окрім встановлених законом засобів, передбачає 

й «інші документи чи матеріали». Обгрунтовують таку необхідність тим, що в 

теперішній час розвиток сучасних джерел інформації відбувається так стрімко, що 

вказати їх вичерпний перелік у законі видається утрудненим [32, c. 233; 348, c. 13; 

201, c. 247; 97, c. 32]. При цьому жоден з прихильників розширення переліку 

засобів доказування у цивільному процесуальному законодавстві не навів жодного 

засобу, який, наприклад, може вважатися іншим, окрім тих, що передбачені 

законом. 

Вірогідно, йдеться, насамперед, про електронні докази чи докази, отримані у 

мережі Інтернет, які все більше сприймаються такими, що можуть відповідати 

вимогам допустимості, залежно від порядку їх отримання та фіксації на 

матеріальному носії [336, c. 76]. 

Застосування сторонами та іншими учасниками справи електронних доказів у 

цивільному судочинстві для підтвердження чи спростування фактів і обставин, 

викликає чимало ускладнень різного характеру. Неоднозначним є також 

сприйняття електронних доказів судом. Сумніви щодо їх допустимості, доказового 

значення обумовлені й тим, що тривалий період часу електронних доказів не було 

в переліку засобів доказування. Не зважаючи на те, що ч. 2 ст. 57 ЦПК України 

2004 р. не передбачала електронні докази як засоби доказування, електронні докази 

фігурували в матеріалах цивільних справ, і це не були  виключення чи поодинокі 

випадки, а розповсюджене явище, оскільки електронний обіг все більше охоплював 

комунікативну сферу, сферу послуг тощо. 

Поняттями «електронний доказ», «електронний документ», «електронний 

підпис», «електронна печатка» та ін. у контексті здйснення судочинства у 
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цивільних справах стали оперувати наприкінці минулого століття з розвитком 

електронного зв’язку, електронного документообігу тощо. Фактичне застосування 

електронних доказів у цивільному обігу не могло не відбитися у законодавстві. 

Так, цивільне законодавство України, окрім безпосередньо письмової форми 

вчинення правочинів (у документах, листах, телеграмах), передбачає, що правочин 

вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за 

допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку (ч. 1 

ст. 207 ЦК України). Телетайпний, електронний та ін. формати вчинення 

правочину вважаються спеціальними способами оформлення правочинів, що 

прирівнені до письмової форми [200, c. 352]. Розуміння законодавцем вчинення 

правочину у телетайпний чи електронний спосіб таким, що вчинений у письмовій 

формі, зумовлює виникнення питання про те, чи є такі докази письмовими 

доказами? Якщо так, то письмові докази — одні із засобів доказування відповідно 

до ч. 2 ст. 76 ЦПК України, а отже, проблем у їх законодавчому регулюванні та 

застосуванні немає? 

Одним із шляхів для пошуку відповіді на це питання, вірогідно, може бути 

аналіз певного виду електронних доказів, які широко використовуються у 

цивільному судочинстві, зокрема електронних авіаційних квитків. 

Електронні авіаційні квитки у справах, наприклад, про відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок втрати права на переліт з різних причин (пред’явлено 

пошкоджений квиток, чи квиток, до якого внесено зміни не перевізником, та ін.), 

про відшкодування шкоди, завданої внаслідок втрати багажу, про відшкодування 

шкоди (збитків) внаслідок скасування чи відкладення рейсу, про відшкодування 

шкоди (збитків), завданої внаслідок авіаційної катастрофи та загибелі людей, про 

визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення особи померлою тощо, в 

окремих випадках, є необхідним доказом для підтвердження та встановлення 

фактів та обставин. Окрім того, практики обгрунтовано зазначають, що 

застосування електронних авіаквитків як доказів поза межами електронних систем 

обліку пасажирських авіаперевезень, наприклад, при виникненні питання про 

відшкодування вартості електронних авіаційних квитків особам, які були 
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направлені у відрядження, тощо, є надзвичайно актуальною, оскільки не секрет, що 

установи та організації схильні сприймати документи, виготовлені у письмовій 

формі. Численні судові спори, що виникають на даному підгрунті, свідчать про 

наявність невирішених проблем у даному аспекті [24, c. 30]. 

Дані про розклад рейсів, наявність місць, про тарифи авіаперевізників, 

містяться в втоматизованій системі бронювання (глобальній розподільній системі) 

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 р. № 735 

«Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу», який 

підготовлено на основі Закону України «Про захист прав споживачів», ч. 2 ст. 100 

Повітряного кодексу України. В цій же системі здійснюється бронювання послуг 

повітряних перевезень. Підтвердженням укладення договору про перевезення є 

пасажирський квиток та багажна квитанція [248]. Отже, якщо виникають спірні 

питання, доказом слугують, насамперед, квиток та багажна квитанція. Але ж 

відомо, що сьогодні авіаційні квитки можуть купуватися не в касах, а в 

електронний спосіб, і оплачуватись шляхом перерахування з платіжної картки так 

само. У цьому випадку паперовового квитка немає. Окрім того, паперові 

документи, які підтверджують факт укладення договору про перевезення, можуть 

бути втрачені, знищені тощо. Відповідно до наказу, зазначеного вище, відсутність, 

помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції, не впливають 

на дійсність договору перевезення. Таким чином, факт укладення договору 

перевезення у разі втрати квитка, багажної квитанції, може бути підтверджений 

доказом, отриманим з електронного джерела — автоматизованої системи 

бронювання. 

Згідно зі статтями 5 та 7 Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» електронний документ — документ, інформація в 

якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 

документа. Оригіналом електронного документа вважається електронний 

примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним 

підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно 

до Закону України «Про електронний цифровий підпис» [241]. 
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Вимога зазначеного Закону про обов’язковість наявності електронного 

підпису на електронних документах, стала підставою вважати, що лише у випадку, 

коли електронний авіаквиток містить електронний цифровий підпис, можна 

говорити про те, що електронний авіаквиток є електронним документом і 

прирівнювати його до первинних документів. Електронний підпис є аналогом 

звичайного підпису на папері, але реалізується не за допомогою графічних 

зображень, а за допомогою математичних претворень змісту документа [184, c. 30]. 

Таким чином, інформація про факт купівлі авіаквитка у електронний спосіб, 

подається до суду в тому самому форматі, що й письмові докази, але, на відміну від 

загальної сукупності письмових доказів, які готуються безпосередньо особами, 

джерелами електронних квитків є автоматизована система бронювання.  

Наведене наштовхує на думку, що основним критерієм поділу засобів на 

відповідні види є, насамперед, джерело їх закріплення (походження) — речі, 

мережа, суб'єкти. 

У зв'язку з явною відмінністю природи електронних доказів від інших 

передбачених цивільним процесуальним законом засобів, в останні роки 

науковцями наголошувалось на необхідності виділення електронних доказів в 

окремий засіб доказування з відповідною фіксацією у законі, оскільки окрема 

вказівка у цивільному процесуальному законі на електронний доказ як засіб 

доказування сприятиме  розвитку законодавчого регулювання процесуального 

порядку їх використання у цивільному процесі [65, c. 457]. 

Розробниками нової редакції ЦПК України в рамках проведення судової 

реформи булі враховані проблеми судової практики, пов’язані з використанням, 

дослідженням та оцінкою електронних доказів у цивільному судочинстві. 

Електронні докази знайшли своє місце серед засобів встановлення наявності чи 

відсутності обставин (фактів) згідно із ч. 2 ст. 76 ЦПК України. Зазначена новація 

видається обгрунтованим кроком розвитку цивільного процесуального 

законодавства в частині регулювання сфери доказування, оскільки юридична 

природа електронних доказів є вельми специфічною,  до функціональних ознак 

(змісту) електронних доказів, зокрема, включають: 1) значні обсяги інформації; 2) 
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специфічну форма об’єктивації інформації – електронно – цифрову; 3) легкість і 

простоту у внесенні змін та знищенні інформації; 4) відсутність безпосереднього 

зв’язку між людиною та інформацією (формальна знеособленість); 5) тісний 

зв’язок між інформацією та ЕОМ, за допомогою якої інформацію було створено, 

змінено, знищено, передано; 6) наявність посередника, який конвертує інформацію 

з форми, придатної для сприйняття людиною, в цифрову і навпаки (цифрова форма 

інформації не придатна для сприйняття людиною без її конвертації в іншу форму); 

7) потенційну необхідність використання спеціальних знань під час дослідження та 

оцінки цифрової інформації [102, c. 74]. Видається, що зазначені елементи 

конструкції електронних доказів дозволяють стверджувати про значну їх 

відмініість від усіх інших, передбачених ч. 2 ст. 76 ЦПК України. 

Окрім проблем, пов'язаних із застосуванням електронних доказів, пропозиції 

науковців про розширення переліку засобів доказування у цивільному судочинстві 

очевидно зумовлені й тим, що у цивільних процесуальних актах розвинених 

іноземних держав відсутні положення, які б регламентували докази чи засоби 

доказування у спосіб, як це має місце у цивільних процесуальних кодексах 

пострадянських країн. Зокрема, посилаючись на Розділ 6 Статуту про докази у 

цивільному судочинстві Англії 1995 р., зазначають, що даний нормативний акт 

встановлює загальні вимоги про належність та допустимість доказів та порядку їх 

надання сторонами, не перераховуючи їх. У результаті будь-яке джерело буде 

доказом, якщо воно надане суду з дотриманням певних вимог, неважливо, за 

допомогою чого воно буде доведено до суду — чи то показання свідка, пояснення 

сторін, їх представників чи у будь-який інший спосіб [97, c. 32]. 

На противагу прихильникам відкритого переліку засобів доказування, 

противники закритої системи засобів доказування у цивільному судочинстві 

наполягають на необхідності збереження вичерпного переліку доказів, оскільки 

при запровадженні у законодавство невичерпного переліку доказів відбувається 

«розмивання» видів доказів і, як наслідок, — відсутність єдиного підходу до 

оцінки достовірності доказів [157, 47]. 
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Гадаємо, що запроваджувати невичерпний, чи такий, що сприяє розширеному 

тлумаченню, перелік засобів доказування у цивільному процесуальному 

законодавстві є сьгодні недоцільним, оскільки вказівка на «та інші» сприятиме 

неоднозначному розумінню, правовій невизначеності, а може, й зловживанням у 

сфері доказування. Включення ж до засобів доказування електронних доказів є 

об’єктивно необхідним, оскільки електронний обіг сьогодні значно перевершує 

будь-який інший. 

Посилання прихильників закріплення у цивільному процесуальному 

законодавстві розширеного переліку засобів доказування на досвід іноземних 

держав не завжди грунтується на глибокому дослідженні даного питання. Зокрема 

аналіз Правил цивільного судочинства Англії свідчить про те, що навіть за 

відсутності у Правилах окремого положення про засоби доказування, ніякі інші 

засоби доказування, ніж ті, які передбачені ЦПК України, у цивільному процесі 

Англії не використовуються, а факти та обставини встановлюються саме за 

допомогою джерел, які є традиційними в багатьох країнах світу. 

В цілому аналогічним ч. 2 ст. 76 ЦПК України є перелік засобів доказування, 

закріплений у пар. 371—455 ЦПК ФРН [103, c. 114]. 

Субтитул І Титулу VII ЦПК Франції, який має назву «Докази», не містить 

окремої статті, у якій би перераховувались засоби доказування. Аналіз положень 

про витребування доказів, перевірку доказів та інших не свідчать про використання 

у цивільному процесі Франції інших, незвичних для цивільного процесу України, 

засобів доказування [209, c. 80, 81]. 

Таким чином, аналогічність підстав встановлення фактів і обставин у 

цивільному судочинстві або засобів доказування в процесуальних кодексах чи 

правилах цивільного судочинства зазначених країн свідчить, очевидно, про те, що 

доцільність закріплення у цивільних процесуальних законах різних країн 

однакових засобів доказування підтверджена багаторічною практикою та 

відповідає логіці. Твердження ж окремих вчених, зокрема А. Г. Давтяна, про те, що 

цивільне процесуальне законодавство деяких країн містить положення, які 

дозволяють суду відійти від загальних вимог про засоби доказування або джерела 
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доказів, з посиланням на ЦПК ФРН, пар. 293 якого встановлює обов’язок 

доказування використовуваного іноземного права, статутів, адже невідомі суду 

[103, c. 103], є недоведеним. Навіть за потреби доказати іноземне право, на яке 

посилаються сторони, чи статут, засобами доказування, вірогідно, виступатимуть ті 

самі, що й передбачені ЦПК ФРН. 

 

2.2. ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

2.2.І. НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ 

 

Проблеми, пов’язані з регулюванням законодавством правил належності та 

допустимості доказів та їх реалізації на практиці, є актуальними не лише для 

цивільного процесу, а й для усіх інших процесуальних галузей права [167, c. 205], 

що, насамперед, обумовлено значенням вказаних правил для здійснення 

доказування, встановлення фактів та обставин. 

Цивільна процесуальна форма, частиною якої об’єктивно вважаються й 

правила доказування [6, c. 92], зумовлює ту обставину, що інформація про 

обставини справи у вигляді свідчень про факти повинна бути отримана в порядку, 

передбаченому ЦПК, зокрема відповідно до вимог цивільного процесуального 

закону про належність та допустимість доказів (статті 77, 78 ЦПК України), тобто 

докази повинні мати відповідний логічний зв’язок із фактами та обставинами, що 

входять до предмета доказування, а також підтверджуватися певними засобами 

доказування. 

Ступінь важливості дотримання вимог цивільного процесуального закону про 

належність та допустимість доказів сторонами та іншими учасниками справи, для 

доказування фактів та обставин, якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення, а 

також судами при їх встановленні, зумовлює наукові висновки про те, що 

належність та допустимість — ознаки доказів [28, c. 195]
 
 або їх юридичні 

властивості [324, c. 17]. Окремі ж вчені висловлюють ідею про виділення окремих 
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принципів — принципу належності та принципу допустимості як принципів 

доказового права [348, c. 6]. 

Виходячи із законів логіки доказати факти або обставини справи можуть лише 

ті докази, які їх підтверджують або спростовують. Тобто докази, які безпосередньо 

стосуються справи, містять дані про факти (обставини), які підлягають 

встановленню та складають предмет доказування. Тому з поданих до суду 

учасниками справи доказів, до дослідження та оцінки беруться лише ті з них, які 

мають зв’язок із фактами та обставинами, що встановлюються. 

Основне правило належності доказів закріплено у ч. 1 ст. 77 ЦПК України: 

належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. 

Враховуючи тлумачення поняття «належність» як те, що має зв’язок з ким-, 

чим-небудь, стосунок до когось, чогось [206, c. 762], та переносячи його в площину 

сфери доказування та встановлення фактів і обставин у цивільному судочинстві, 

видається, що правило, закріплене у ч. 1 ст. 77  ЦПК України, є обгрунтованим. 

Наприклад, у справах про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за 

вимушений прогул, посилання відповідача на те, що позивач був звільнений із 

попередньої роботи не за власним бажанням, про що записано у трудовій книжці, а 

отже, неналежним чином виконував свої професійні обов’язки не лише на посаді, з 

якої звільнений, не може вважатися належним доказом, оскільки такі факти чи 

обставини не входять до складу фактів та обставин предмета доказування у даній 

справі. Втім, що стосується прив’язки законодавця до предмета доказування, 

видається, що вона є правильною по суті, але зрозумілою, здебільшого, юристам. 

Складно уявити, що будь-яка особа, яка звертається до суду за судовим захистом, 

чи яка вступає в уже вікрите провадження як інший учасник справи і не має 

юридичної освіти, обізнана про таку юридичну процесуальну категорію як 

«предмет доказування». Тому вважаємо, що доцільно правило належності, 

закріплене у ч. 1 ст. 77 ЦПК України, викласти у наступний спосіб: «Належними є 

докази, що містять інформацію про факти та обставини, якими сторони, інші 

учасники справи, обгрунтовують свої вимоги чи заперечення». 
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Звісно, висновок про те, що докази є належними, робиться судом з 

урахуванням сукупності фактів та обставин, з яких сформовано предмет 

доказування, оскільки саме вони потребують доказування та встановлення, втім 

видається, що положення законів повинні бути максимально зрозумілими для усіх 

осіб, які до них звертаються, тим паче, що у цивільному судочинстві часто фізичні 

особи беруть участь не користуючись послугами професійних представників. 

Правило належності доказів знайшло опосередковане відображення і в інших 

нормах ЦПК України. Зокрема, відповідно до п. 5  ч. 3 ст. 175 ЦПК України у 

позовній заяві позивач зобов'язаний зазначити обставини, якими позивач 

обгрунтовує свої вимоги, а також зазначити докази, що підтверджують вказані 

обставини. Таким чином, вже на цьому етапі позивач (заявник) відображає 

взаємозв’язок фактів та обставин, які наводяться у заяві, з доказами. 

Відповідно до ч. 2 ст. 91 ЦПК України у заяві про виклик свідка необхідно 

зазначити обставини, які свідок може підтвердити, а відповідно до ч. 3 ст. 230 ЦПК 

України перед допитом свідка головуючий встановлює стосунки свідка зі 

сторонами та іншими учасниками справи. Отже, особа, яка бере участь у справі і 

просить суд про залучення свідка в процес, повинна зазначити у клопотанні 

взаємозв’язок можливих показань свідка з фактами та обставинами, якими 

обґрунтовуються вимоги чи заперечення. Суд, встановлюючи стосунки свідка із 

сторонами, іншими учасниками справи, також, насамперед, з’ясовує належність 

його показань до фактів та обставин, які встановлюються. 

При витребуванні доказів судом у разі відсутності можливості у учасника 

справи  самостійно надати докази, в клопотанні про витребування доказу 

необхідно зазначити обставини, які може підтвердити цей доказ (ст. 84 ЦПК), 

тобто вказати на належність чи зв’язок доказу з фактами або обставинами, які 

підлягають доказуванню та доведенню. 

У наукових джерелах сутність правила про належність доказів у цивільному 

судочинстві розкривається по-різному. Зокрема М. К. Треушніков зазначає, що 

належність доказів — міра, що визначає залучення в цивільний процес у 
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конкретній справі лише потрібних та достатніх засобів доказування, правило 

поведінки [333, c. 26-27]. 

Видається, що критерій «потрібність» у даному випадку відповідає 

змістовному навантаженню категорії «належність доказів», оскільки потрібні 

докази — це, вірогідно, такі докази, без яких не можна здійснити доказування та 

встановлення фактів і обставин, це необхідні докази, без яких доказування є 

неможливим. Що ж стосується достатності, то гадаємо, що висновок про 

достатність чи недостатність доказів робиться судом після висновку про те, які з 

наданих доказів є належними та допустимими, а вже сукупність належних та 

допустимих доказів сприяє висновку про достатність доказів для обгрунтування 

певного факту чи обставини. 

Вказівка М. К. Треушнікова на те, що належність доказів — це й правило 

поведінки, є неоднозначною. Вірогідно, вчений хотів підкреслити, що учасниками 

справи до суду мають подаватися лише докази, які містять інформацію про факти 

та обставини, які доказуються ними та встановлюються судом. Подання ж 

неналежних доказів спричинить втрату часу та зусиль суду, затягування процесу, а 

також недоказанність та недоведенність фактів та обставин, ухвалення 

несприятливого для особи, яка подала неналежні докази, рішення. Вважаємо, у 

даному контексті слід говорити не про правило поведінки, а про дотримання вимог 

цивільного процесуального закону про подання до суду належних доказів, тобто 

доказів, які містять інформацію про факти і обставини, якими обгрунтовуються 

вимоги та заперечення, та з яких судом сформовано предмет доказування. 

Г. Л. Осокіна характеризує належність доказів у цивільному процесі як 

категорію, яка характеризує судовий доказ з боку його змісту, тобто інформації 

[216, c. 658]. Гадаємо, що в усіх контекстах сутністю доказу виступає його зміст чи 

інформація, яка дозволяє судити і про належність, і про допустимість, і про 

достатність та достовірність тощо. Тому така точка зору не виражає специфіки 

змісту поняття «належність доказів». 

В окремих джерелах обгрунтовано належність доказів розкривається з 

урахуванням закріпленого у цивільному процесуальному законі поняття «докази». 
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Так, у підручнику під редакцією С.С. Бичкової наводиться визначення поняття 

«належність доказів»  з прив'язкою до  ч. 1 ст. 57 ЦПК України 2004 р., яка 

закріплювала поняття «докази», у наступний спосіб: належними вважатимуться 

докази, які обгрунтовують заявлені вимоги чи заперечення сторін або мають інше 

значення для вирішення справи і підлягають встановленню при ухваленні судового 

рішення [371, c. 216]. 

Належність доказів деякі вчені йменують «принципом належності доказів, 

який є процесуальним фільтром, за допомогою якого на основі внутрішнього 

переконання суд відкидає докази, що не стосуються справи, яка розглядається» 

[327, c. 141]. У такий спосіб акцентується увага не на самому змісті правила про 

належність доказів, а на наслідках подання до суду неналежних доказів. 

Т. В. Сахнова розкриває належность доказів не традиційно, не як правило, 

якого слід дотримуватися, як це прийнято багатьма вченими [172, c. 489], а як одну 

з ознак доказів, яка розкриває об’єктивний зв’язок інформації з обставинами, що 

підлягають встановленню [301, c. 367]. Такий само сенс, але в інший спосіб, за 

допомогою інших термінів, закладено в поняття «належність доказів» й іншими 

вченими. Зокрема Т. В. Руда висловила думку про те, що належність доказу 

визначає його об’єктивну можливість підтверджувати обставину, що має значення 

для вирішення справи [294, c. 12]. 

Наведені приклади свідчать про те, що кожен науковець у висновках про 

сутність поняття «належність доказів» відштовхується від різних критеріїв, а також 

акцентує увагу на аспектах, які здаються найбільш важливими для розуміння 

сутності поняття «належність доказів». Враховуючи масив наукових поглядів 

видається, що змістовному навантаженню поняття «належність доказів» може 

відповідати наступний висновок: належними є докази, отримана інформація з яких 

має взаємозв’язок з фактами та обставинами, що підлягають доказуванню 

учасниками справи та встановленню судом. Такий висновок відповідає етимології 

терміна «належність» [206, c. 762], а також природі цивільного процесуального 

доказування. 
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Неоднозначним у цивільній процесуальній доктрині є питання про те, яким 

суб’єктам належить право (обов’язок) визнавати докази належними чи 

неналежними, а також про юридичне значення таких висновків. Зазвичай 

належність доказів розкривають у рамках коммпетенції суду [368, c. 150-151]. 

Цивільне процесуальне законодавство прямої відповіді на це питання не містить. 

Разом з тим, ст. 77 ЦПК України прив’язує правило про належність доказів до 

предмета доказування: належними є докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування. У цивільному судочинстві предмет доказування встановлюється 

судом, що пов’язано з його компетенційними обов’язками [79, c. 18-20]. Частина 4 

ст. 77 ЦПК встановлює, що суд не бере до уваги докази, що не стосуються 

предмета доказування, а ч. 2 ст. 89 ЦПК України саме до повноважень суду 

відносить оцінку належності доказів. Таким чином, питання про те, чи є докази, 

надані учасниками справи належними, вирішується саме судом. Втім логічно, що 

питання про належність доказів, тобто про їх златність обгрунтувати вимоги чи 

заперечення, стоїть і перед сторонами та іншими учасниками справи, на яких 

законом покладено обов’язок подавати докази. Без урахування такого логічного 

зв’язку факту чи обставини з відповідним доказом чи доказами доказова діяльність 

втрачає сенс. Частина 3 ст. 77 ЦПК України також встановлює, що сторони мають 

право обгрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх 

вимог або заперечень, іншими словами, доводити, що запропонована інформація з 

джерел, визначених законом, підтверджує факти чи обставини, що доказуються. 

У контексті регулювання належності доказів ст. 77 ЦПК України не може не 

звертати на себе увагу редакція ч. 3, яка, закріплює право обґрунтовувати 

належність доказів  лише за сторонами. Гадаємо, що таке регулювання не 

відповідає низці положень цивільного процесуального законодавства, зокрема, ч. 2  

ст. 12 ЦПК України, яка закріплює рівність прав усіх учасників справи щодо 

здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, а отже, й у обгрунтуванні 

належності наданих суду доказів;   ст. 43 ЦПК України, яка серед сукупності 

змагальних прав, якими наділяє усіх без виключення учасників справи, закріплює й 

право подавати докази та давати усні та письмові пояснення, подавати свої доводи 
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та міркування тощо, що, безумовно, необхідно сприймати таким, що включає й 

право обгрунтовувати належність доказів до фактів та обставин, якими 

обгрунтовуються вимоги чи заперечення.  

Частина 2 ст. 77 ЦПК України суперечить і положенням ст. 84 ЦПК України, 

якою врегульовано процесуальний порядок витребування судом доказів. По-перше, 

право звернення до суду із клопотанням про витребування доказів належить усім 

учасникам справи, а по-друге, у заяві про витребування доказів особа, яка 

звертається, повинна зазначити, зокрема, який доказ вимагається витребувати, та 

обставини, які можуть підтвердити даний доказ. Тобто і в даному випадку, по суті, 

йдеться про право та обов'язок усіх учасників справи обгрунтовувати належність 

доказів. 

Логіка цивільних процесуальних правовідносин також зумовлює запитання 

про те, хіба можна вважати суб’єктами, яким не належить право обгрунтовувати 

належність доказів, приміром, третіх осіб, особливо тих, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору, які прирівнені законом у правах та обов’язках до 

позивача (ч. 3 ст. 52 ЦПК України), представників сторін та третіх осіб, заявників у 

справах окремого провадження та інших учасників справи? Таким чином, 

видається правильним ч. 2 ст. 77 ЦПК України викласти у наступній редакції: 

«Сторони та інші учасники справи мають право обґрунтовувати належність 

доказів, що подані ними в обґрунтування вимог чи заперечень». 

Ітак, на предмет належності доказів докази оцінюються і судом, і учасниками 

справи, причому і суд, і учасники справи оцінюють докази в одному аспекті — з 

точки зору їх здатності підтвердити або спростувати факти чи обставини, але 

висновок суду про належність доказів чи, навпаки, неналежність, має зовсім інші 

юридичні наслідки, ніж висновки учасників справи. Відбираючи докази для 

фактичної передачі їх суду в обгрунтування своїх вимог чи заперечень, сторони, 

інші учасники справи, швидше за все переконані у їх належності, і такий висновок 

сприяє або не сприяє підтвердженню чи спростуванню фактів та обставин, якими 

обгрунтовуються позовні вимоги. Від висновку ж суду про належність чи 
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неналежність доказів, залежать результати судочинства, задоволення чи відмова у 

задоволенні вимог. 

Передбачити у законі сукупність належних доказів, які обгрунтовують той чи 

інший факт або обставину, неможливо, тому пізнавальні здібності судді відіграють 

важливу роль у контексті визнання доказів, наданих учасниками справи, 

належними. Не менш важливу роль відіграє здатність логічно мислити й при 

вирішенні судом питання про сприяння учасникам справи у доказуванні. 

Приміром, у разі надходження клопотання про витребування доказів у порядку, 

передбаченому ст. 84 ЦПК України, необхідно визначитись з питанням про те, чи є 

належним доказ чи докази, які вимагається витребувати, тобто чи можуть вони 

містити інформацію про факти та обставини, що складають предмет доказування. 

Зрозуміло, що однозначно зробити висновок про те, чи є витребувані докази 

належними, під час вирішення питання про задоволення клопотання про 

витребування доказів, без дослідження їх змісту, неможливо, але обов’язок особи, 

яка подає клопотання про витребування доказів, вказати на обставини, які можуть 

підтвердити цей доказ, закріплений у ч. 2 ст. 84 ЦПК України, сприяє у цьому. 

Аналіз чинного цивільного процесуального законодавства України дозволяє 

стверджувати, що прямої норми про те, на якому етапі цивільного судочинства суд 

має право чи зобов’язаний встановлювати належність доказів, немає. Зокрема ст. 

77 ЦПК України, яка є основною у регулюванні правила належності доказів, дане 

питання не розкриває. Положення ст. 89 ЦПК України, якою урегульовано 

процесуальний порядок оцінки доказів, дозволяють стверджувати, що висновок 

про належність доказів може бути зроблено під час судового засідання, оскільки 

оцінка доказів відповідно до зазначеного положення, повинна грунтуватися в тому 

числі й на безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Докази ж 

безпосередньо досліджуються під час розгляду справи (ст. 229 ЦПК України). 

Окрім того, видається логічним, що оцінка доказів щодо їх належності 

здійснюється й під час ухвалення судового рішення, адже під час ухвалення 

рішення суд вирішує й питання про те, чи мали місце обставини (факти), якими 

обгрунтовуються вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються 
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(ст. 264 ЦПК України). Абсолютно очевидно, що такий висновок не може бути 

зроблений без  вирішення питання про належність доказів. 

Немає сумніву у тому, що оцінка доказів щодо їх належності, не може не 

здійснюватися протягом усього провадження, й навіть до виникнення цивільного 

судочинства, під час вирішення питання про відкриття провадження у справі. 

Докази, на які вказується у позові чи заяві та які додаються, не можуть не 

аналізуватися з точки зору їх належності до викладених фактів і обставин. Так само 

аналізуються докази й протягом усього часу провадження, наприклад, під час 

підготовчого засідання у справах загального позовного провадження, підготовки 

справи окремого провадження до судового розгляду. Але остаточний висновок про 

належність доказів об’єктивно може бути зроблений після їх дослідження у 

судовому засіданні, сприяє ж цьому реалізація принципів змагальності, рівності, 

безпосередності, усності тощо.  

 

2.2.2. ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ 

 

Допустимість доказів у цивільному процесі — категорія, яка посідає одне з 

головних місць і в теорії доказування, і у судовій практиці. Допустимість доказів 

називають і принципом оцінки доказів у цивільному процесі [169, c. 649], і 

принципом цивільного процесу [333, c. 61], у такий спосіб підкреслюючи 

специфічну роль правила про допустимість доказів у цивільному судочинстві, а 

також «нормою про недопустимість відповідних доказів» [30, c. 818], акцентуючи 

увагу, здебільшого, на незаконності використання недопустимих доказів у 

цивільному процесі. 

Досліджуючи зміст правила допустимості доказів у цивільному процесі, не 

можна не помітити, що для позначення одного й того самого правового явища 

процесуалісти одночасно вживають і термін «допустимість доказів», і термін 

«допустимість засобів доказування» [94, c. 176; 88, c. 258-259; 384, c. 293; 172, c. 

490]. У даному зв'язку видається логічним питання про причини таких 

розбіжностей. 
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Стаття 78 ЦПК України, яка встановлює правило допустимості доказів у 

цивільному судочинстві, носить й відповідну назву — «Допустимість доказів», 

натомість у ч. 1 даної статті ідеться про докази, а у ч. 2 — про засоби доказування, 

причому застосування такої термінології у сенсовому контексті в обох випадках є 

правильним: суд не бере до уваги саме докази, які одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом, а обставини справи, які за законом мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими 

засобами доказування. Таким чином, ч. 1 ст. 78 ЦПК України дає підставу для 

вживання терміна «допустимість доказів», а ч. 2 — терміна «допустимість засобів 

доказування». 

Вказана термінологічна розбіжність викликана також і тим, що у ЦПК 

України 1963 р. ст. 29 мала назву «Допустимість засобів доказування». Тому й у 

наукових та навчальних джерелах, підготовлених за часів дії ЦПК України 1963 р., 

здебільшого, вживався термін «допустимість засобів доказування». 

Підтримуючи зміну назви  з «Допустимості засобів доказування» на 

«Допустимість доказів», окремі вчені зазначають, що суду подаються не засоби 

доказування, а конкретні докази [354, c. 269-270]. Дійсно, до суду подаються саме 

докази, але усі докази місяться у певному джерелі, і саме джерело, виходячи зі 

змісту ч. 2 ст. 78 ЦПК України, визначає допустимість доказу. Вірогідно, вказана 

точка зору є обгрунтованою лише щодо положення ч. 1 ст. 78 ЦПК України, згідно 

з якою суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом. Очевидно також, що й назву ст. 59 ЦПК України 2004 р.  

законодавцем було змінено з урахуванням змісту частини першої. Тому видається, 

що і термін «допустимість доказів», і термін «допустимість засобів доказування», 

мають право на вживання, але виключно залежно від контексту застосування. 

Якщо йдеться про зміст ч. 1 ст. 78 ЦПК України, більш обгрунтовано оперувати 

поняттям «допустимість доказів», якщо ж про зміст ч. 2 ст. 78 ЦПК України — 

«допустимість засобів доказування». 

Аналіз наукових поглядів та висновків про сутність поняття «допустимість 

доказів» у цивільному судочинстві дозволяє стверджувати, що в цілому усі вони за 
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сенсом відповідають положенню ст. 78 ЦПК України «Допустимість доказів», 

згідно з якою суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом, а обставини справи, які за законом мають бути 

підтвердженими певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись 

іншими засобами доказування. Зокрема допустимість доказів у цивільному процесі 

тлумачать як «сукупність правил використання окремих засобів доказування в 

процесі встановлення істини у справі» [333, c. 61], «міру зобов’язаного суб’єкта 

пізнання — суду — по регулюванню процесу формування доказового матеріалу у 

справі, суд відбирає як докази лише ту інформацію, яка міститься у формі, 

передбаченої законом» [301, c. 369], заборону допускати не передбачені законом 

докази [113, c. 39], «легітимну можливість доказу підтверджувати певну обставину 

у справі» [294, c. 12-13], у такий спосіб об’єднуючи вимоги, встановлені обома 

частинами раніше чинного цивільного процесуального законодавства, а також ст. 

78 чинного ЦПК України, які, як вже зазначалося, залишились без змін. 

Разом з тим, не можна не помітити, що, розкриваючи правило допустимості 

доказів у цивільному судочинстві, акценти, здебільшого, розставлені навколо ч. 2 

ст. 78 ЦПК України. Причому таке акцентування притаманне і практикам, і 

теоретикам. Зокрема досвідчені судді вказують, що допустимість доказів у 

цивільному процесі характеризує форму доказів [14, c. 141, 143]. Вченими 

законність джерела отримання доказів також ставиться на перше місце серед інших 

критеріїв допустимості [324, c. 17]. Внаслідок надання переважної уваги ч. 2 ст. 78 

ЦПК України, складається враження, що перший аспект правила допустимості, 

встановлений ч. 1 ст. 78 ЦПК України, вважається не настільки суттєвим для 

здійснення цивільного судочинства, як другий. Чи так це? Для висновку про те, яку 

роль у сфері доказування та встановлення фактів і обставин у цивільному процесі 

відіграє кожен з аспектів, закріплених у ст. 78 ЦПК України, очевидно, необхідно 

проаналізувати кожен з них. 

Бланкетний характер положення ч. 1 ст. 78 ЦПК України, згідно із яким суд не 

бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом, 

не може не сприяти виникненню  питань про те, що це за порядок? Якими 
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законами визначено порядок одержання доказів? Що вважати порушенням закону 

одержання доказів? 

Науковці з цього приводу висловлюють різні думки. Обгрунтованою у даному 

контексті видається  думка про те, що докази повинні визнаватись такими, що 

одержані незаконним шляхом, наприклад, коли їх збирання й закріплення 

здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і 

громадянина, встановленого законодавством порядку, або не уповноваженою на це 

особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними 

нормами [336, c. 73]. 

Спираючись на судову практику окремі вчені стверджують, що 

найпоширенішими порушеннями порядку отримання доказів у сучасному 

цивільному судочинстві є подання суду листів, звукозаписів телефонних розмов, 

оскільки таємниця листування та телефонних розмов гарантується Конституцією 

України. Не можуть пред’являтися суду як докази фотографії, зроблені без згоди 

особи, яка на ній зображена, і без отримання офіційного дозволу знімати її [354, c. 

271]. 

По-різному можна ставитись до наведених точок зору, зокрема щодо 

недопустимості використання як доказів фотографій, зроблених без згоди особи, 

яка на них зображена. По-перше, закон не містить таких заборон, а по-друге, чому 

такі докази не можуть використовуватися, приміром, для підтвердження факту 

родинного зв’язку із відповідною особою з метою отримання спадщини у справі 

про встановлення факту, що має юридичне значення? У справах про встановлення 

батьківства одночасно з медичним тестом тощо? 

Очевидно, про докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого 

законом, насамперед, може йтися у контексті законності отримання інформації про 

факти та обставини предмета доказування. Оскільки цивільним процесуальним 

законом передбачено вичерпний перелік засобів доказування, то докази, отримані з 

інших джерел, апріорі слід вважати порушенням порядку, встановленого ч. 2 ст. 76 

ЦПК України, згідно з якою обставини (факти) встановлюються такими засобами:  

письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, 
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показаннями свідків.  Водночас, законність порядку отримання доказів не слід 

обмежувати лише дотриманням застосування виключно засобів доказування, 

закріплених у законі. Не менш важливим фактором законності доказу є дотримання 

процесуального порядку його отримання та подання. Наприклад, судом можуть 

враховуватися показання лише того свідка, який є дієздатним, не перебуває на 

обліку чи лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і здатен правильно 

сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання тощо. 

В іншому випадку особа не підлягає допиту як свідок (ст. 70 ЦПК України), а 

інформація, отримана від свідка, який не відповідає вказаним вимогам, є 

недопустимою. Так само недопустими є висновки експертів, які не відповідають 

вимогам, встановленим законом. Таким чином, не лише використання засобів 

доказування, передбачених цивільним процесуальним законом, вимагає правило 

допустимості, як на це вказують окремі процесуалісти [113, c. 39], а й дотримання 

процесуального порядку отримання доказів з відповідних джерел. 

У контексті вирішення питання про допустимість доказів по-різному 

сприймаються судами надані суду як докази листування сторін у соціальних 

мережах. Необхідність подання подібних доказів часто зумовлена вимогами закону 

про необхідність доказування фактів, які засвідчують намагання досудового 

врегулювання спору. Зокрема, ст. 191 Сімейного кодексу Ураїни встановлено, що 

аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть сулу 

докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не 

міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд 

може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.  

З метою дотримання зазначеної вимоги закону позивачі у справах про 

стягнення аліментів  обгрунтувують факт вжиття заходів щодо отримання 

аліментів у позасудовому порядку відповідними роздруківками скан-копій 

сторінок з соціальних мереж, проте суди сприймають такі докази недопустими, 

оскільки в них будь-яка людина може зареєструватися за будь-яким прізвищем та 

ідентифікації не підлягає [292].  
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Беручи до уваги регулювання допустимості доказів ст. 78 ЦПК України, 

вищезазначені висновки видаються необгрунтованими. По-перше, відсутність 

можливості у таких випадках ідентифікувати сторони чи інших учасників справи, 

не означає, що докази отримані з порушенням порядку, встановленого законом, що 

становить перший аспект правила про допустимість доказів у цивільному 

судочинстві (ч. 1 ст. 78 ЦПК України). По-друге, ст. 191 Сімейного кодексу 

України не встановлює засобів доказування, якими заінтересовані особи 

зобов'язані підтверджувати факт вжиття заходів щодо одержання аліментів з 

відповідача, але не могли їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх 

сплати, що складає другий аспект правила про допустимість (ч. 2 ст. 78 ЦПК 

України). Таким чином, висновок суду про недопустимість листування сторін у 

соціальній мережі є хибним. У даному випадку ідеться про неможливість 

встановлення факту належності листування сторонам справи.  

В останній період часу питання про допустимість доказів виникають у зв'язку 

із чисельними зверненнями до судів переміщених з тимчасово окупованої території 

України осіб та подання ними доказів – документів, виданих органами, які утворені 

незаконно. Зокрема, щодо встановлення фактів народження або смерті на цих 

територіях. 

Закріплення у новій редакції ЦПК України ст. 317 ЦПК України «Особливості 

провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України» хоча й вирішило окремі питання, 

наприклад, щодо підсудності таких справ, строків розгляду, змісту рішення, 

строків його виконання тощо, тим не менш не вирішило проблем, пов'язаних з 

доказуванням фактів, які підлягають судовому встановленню. 

        Відповідно до частин 3 та 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території і 

їх діяльність вважаються незаконними, а будь-який акт (рішення, документ), 

виданий цими органами або особами, є недійсним і не створює правових наслідків. 

Згідно зазначеного закону датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 р 
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[242]. Отже, такого роду документи, які слугують доказами у суді, слід вважати 

недопустими з огляду на регулювання правила про допустимість доказів ч. 1 ст. 78 

ЦПК України. Водночас, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ 11.04.2017 р., спираючись на практику Європейського суду з 

прав людини, в інформаційному листі «Щодо використання у судових рішеннях 

формулювань, що відображають місце настання фактів, які мають юридичне 

значення», зазначив про те, що документи, видані органами та установами (зокрема 

лікувальними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою, як виняток можуть братись до уваги судом 

та оцінюватись разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв'язку [48]. З 

точки зору завдань та мети цивільного судочинства, закріплених у ст. 2 ЦПК 

України, позиція ВССУ видається обгрунтованою, проте ремарка «як виняток» 

слугує правовій невизначеності у даному питанні. 

        Судова практика засвідчує, що документи, видані на тимчасово 

окупованій території України, сприймаються судами такими, що не створюють 

правових наслідків на території України, проте суди задовольняють заявлені 

вимоги на підставі таких документів, зокрема, встановлюють факти  смерті на 

підставі лікарського свідоцтва про смерть, яке  видано Луганським міським 

управліням юстиції ЛНР [291]. 

Різнохарактерність порушень вимог закону щодо одержання доказів, які 

зустрічаються у судовій практиці і наводяться як приклади вченими у контексті 

правила про допустимість зумовлює думку, що положення ч. 1 ст. 78 ЦПК України 

про те, що суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом, зобов’язує суд перевіряти законність одержання доказів. 

Рішення, засноване на доказах, отриманих з порушенням закону, не може 

вважатися законним і обгрунтованим. Iнформація про те, що докази одержані з 

порушенням закону, від будь-кого з учасників судового процесу, повинна 

перевірятися, а факти та обставини, якими вони обгрунтовуються, — 

досліджуватися, оцінюватися і, відповідно, відображатися в процесуальних актах. 
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Як вже йшлося вище, положенню, закріпленому у ч. 2 ст. 59 ЦПК України, 

згідно якого обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними 

засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування,  

науковці та практики приділяють особливу увагу. 

Регулювання у вказаний спосіб допустимості доказів цивільним 

процесуальним законодавством не лише України, а й інших країн, зумовило 

виникнення «широкого» та «вузького» розуміння допустимості доказів. У 

широкому розумінні допустимість доказів розглядають як можливість 

використання виключно тих засобів доказування, які передбачені ч. 2 ст. 76 ЦПК 

України, у вузькому — законодавчі заборони на використання певних засобів 

доказування для підтвердження відповідних фактів чи обставин [216, c. 659-660; 

172, c. 490], причому, як правильно зауважують вчені, заборона застосування 

стосується доказів, які, за загальним правилом, є законними і допустимими [306, c. 

141]. Наведене «широке» чи «вузьке» розуміння допустимості доказів за змістом є 

абсолютно тотожним «позитивному» та «негативному» [301, c. 370; 88, c. 281]. 

Необхідною умовою для вирішення питання про допустимість доказів, 

наданих сторонами та іншими учасниками справи в обгрунтування своїх вимог чи 

заперечень, є правильне формування предмета доказування. Включення до 

предмета доказування саме тих фактів та обставин, які можуть підтвердити або 

спростувати факти та обставини, якими сторони, інші учасники справи 

обгрунтовують свої вимоги чи заперечення, відповідно, сприяють висновку суду 

про належність та допустимість доказів, поданих в обгрунтування фактів і 

обставин. 

Окрім тісної прив’язки до предмета доказування, правило, закріплене у ч. 2 ст. 

78 ЦПК України, найтіснішим чином пов’язане із засобами доказування, 

вичерпний перелік яких передбачений ч. 2 ст. 76 ЦПК: письмовими, речовими і 

електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків. Зв’язок цей 

полягає у тому, що серед усіх засобів, передбачених ч. 2 ст. 76 ЦПК України, закон 

може вказувати лише на один з них як на допустимий доказ. Водночас, не слід 

розцінювати правило, закріплене у ч. 2 ст. 78 ЦПК України, про те, що обставини 
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справи, які, за законом, мають бути підтвержені певними засобами доказування, не 

можуть підтверджуватися іншими засобами доказування як таке, що встановлює 

вимогу про використання чи застосування лише засобів доказування, закріплених у 

ч. 2 ст. 76 ЦПК України. Положення ч. 2 ст. 78 ЦПК України вказує на те, що 

законами (як правило, йдеться про матеріальне право) для вчинення окремих 

правочинів встановлено відповідні стандарти та правила, дотримання яких є 

необхідною умовою функціонування цивільного обігу, захисту приватних та 

суспільних інтересів тощо, а тому є необхідними. Інформація про факти та 

обставини, отримана з інших джерел, об’єктивно не може бути достовірною, а тому 

такі докази не можуть вважатися допустимими. 

Нескладно помітити, що майже в усіх випадках, коли йдеться про 

допустимість доказів у цивільному судочинстві, юридичний сенс допустимості 

певного засобу доказування розкривається на противагу показанням свідків [94, c. 

176]. 

Історичні джерела також свідчать про те, що законодавчі обмеження щодо 

використання певних засобів доказування, стосувалися, насамперед, показань 

свідків. Так, іще у 1844 р. К. Д. Кавелін, посилаючись на Уложення, писав про те, 

що в період дії Уложення виникло багато правил, які визначили «взаємовідносини 

доказів (наприклад, після посилання на обшук не можна було посилатися на свідків 

і т. п.)» [83, c. 93]. Є. В. Васьковький, засновуючи свою думку вже на Статуті 

цивільного судочинства 1864 р. (СЦС), також зазначав про обмеження у 

використанні показань свідків для підтвердження певних фактів чи обставин. Але, 

наприклад, Статут цивільного судочинства 1864 р. з загального правила про 

недопустимість певного доказу, допускав й виключення. У разі, наприклад, коли 

письмовий документ втрачено без вини сторони, з причини, яка не залежить від 

волі (згорів, вкрадений і т. п.), і коли існування і зміст цього документа 

засвідчуються, окрім свідків, іще й іншими доказами (ст. 409), показання свідків 

могли бути використані [43, c. 263-264]. Основним же правилом Статуту було 

наступне: «Показання свідків можуть бути прийняті як докази лише тих подій, для 

яких за законом не вимагається письмового посвідчення» (ст. 409 СЦС) [88, c. 282]. 
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Окремі сучасні вчені також зазначають, що «чинне законодавство встановлює 

обмеження щодо застосування лише одного засобу доказування — обмеження в 

застосуванні показань свідків» [306, c. 141]. Аналіз цивільного законодавства 

зобов'язує підтримати дану точку зору. Дійсно, низка статей, на які прийнято 

посилатися при розкритті змісту правила про допустимість доказів у цивільному 

судочинстві, містять заборони щодо використання саме показань свідка, проте, не 

можна не помітити, що заборона використання показань свідків стосується лише 

підтвердження у суді фактів укладення угод. Саме тому, очевидно, традиційно 

вважається, що показання свідків заборонено використовувати лише щодо фактів 

укладення угод та їх умов [88, c. 281]. Що ж стосується підтвердження чи 

спростування фактів та обставин іншого характеру, то закон, як правило, не 

містить заборон у використанні показань свідків. 

Чи слід ч. 2 ст. 78 ЦПК України розуміти у тому сенсі, що якщо не подано 

обов’язкового допустимого доказу для підтвердження факту, то іншими, 

передбаченими ч. 2 ст. 76 ЦПК України, даний факт підтвердженим бути не може? 

Цивільним процесуальним законодавством України дане питання не 

урегульовано. Т. В. Сахновою з цього приводу висловлена точка зору про те, що, 

якщо законом у конкретній категорії справ передбачається обов’зковий доказ, без 

якого факт з достовірністю пізнаним бути не може, усі інші, передбачені законом 

засоби доказування з процесу не усуваються, вони є допустимими, але в силу 

прямої вказівки закону — недостатніми для встановлення конкретного юридичного 

факту [301, c. 370]. 

І дійсно, наприклад, у справах про поновлення на роботі і виплату заробітньої 

плати за час вимущеного прогулу, про визнання формулювання причин звільнення 

неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, обов’язковим 

доказом є наказ про звільнення. Інші засоби доказування — показання свідків про 

причини звільнення, документи, акти, що підтверджують чи спростовують 

неналежне виконання працівником професійних обов’язків, невідповідність 

працівника займаній посаді, завдання шкоди, збитків підприємству тощо, — не 

можуть не братися судом до уваги, але задовольнити позовні вимоги про 
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поновлення на роботі за відсутності наказу про звільнення суд не може. У даному 

випадку необхідність подання позивачем наказу про звільнення не можна вважати 

перешкодою для захисту прав, свобод та інтересів, тим паче, що цивільним 

процесуальним законодавством передбачена можливість подати клопотання про 

витребування доказу чи доказів у разі, якщо   учасник справи не може самостійно 

надати докази (ч. 1 ст. 84 ЦПК України). 

Специфікою положення ч. 2 ст. 78 ЦПК України є його бланкетний характер, 

причому, здебільшого, до матеріального права. Загалом, вагоме значення 

матеріального права у регулюванні прав та обов’язків у цивільному процесі, а 

особливо в сфері доказування, в процесуальній науці сумнівів не викликає [36, c. 

8], дискусія ж щодо переважного «навантаження» при регулюванні питань 

доказування та доказів між галузями матеріального та процесуального права, 

лишається [187, c. 28]. І якщо деякі аспекти доказування можна з упевненістю 

віднести до аспектів процесуального характеру, то у регулюванні та реалізації 

правила допустимості, норми матеріального права відіграють переважну роль. 

Особлива роль матеріального права при вирішенні питання про допустимість того 

чи іншого доказу зумовлена тим, що і на засоби, які можуть бути використані для 

підтвердження фактів і обставин у суді, і на заборону щодо використання певних 

засобів доказування вказує, як правило, норма матеріального права. Наприклад, 

згідно з ч. 1 ст. 218 ЦК України, заперечення однією із сторін факту вчинення 

правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими 

доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може 

ґрунтуватися на свідченнях свідків. 

Матеріальне право (ЦК України), встановлює вимоги щодо порядку вчинення 

правочинів, дотримання яких є обов’язковим, і у випадку виникнення спору після 

вчинення правочину, відіграє вирішальну роль у контексті допустимості доказів, 

які засвідчують факт вчинення угоди. 

Частина 1 ст. 208 ЦК України: у письмовій формі належить вчиняти: 1) 

правочини між юридичними особами; 2) правочини між фізичною та юридичною 

особою, крім правочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 ЦК України (зокрема 
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правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за 

винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та(або) 

державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової 

форми має наслідком їх недійсність); 3) правочини фізичних осіб між собою на 

суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 206 цього Кодексу; 4) інші 

правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. 

Обов’язкового дотримання письмового оформлення ЦК України вимагає й 

щодо інших правочинів, зокрема: договору найму житла (ст. 811), договору найму 

транспортних засобів між юридичними особами (ст. 799), договору страхування 

(ст. 981), договору управління рухомим майном (ст. 1031), договору позики на 

суму, що у 10 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян (ст. 1047) та ін. 

Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена 

законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. 

Заперечення ж однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання 

окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, 

відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на 

свідченнях свідків (ч. 1 ст. 218 ЦК України). 

Кредитний договір, договір банківського вкладу, заповіт та інші правочини, 

укладені в усній формі, є нікчемними в силу вказівок, відповідно, статей 1055, 

1059, 1257 ЦК України. 

Науковцями обгрунтовано стверджується, що вимога цивільного закону про 

укладення певних угод виключно у письмовій формі викликана підвищенням рівня 

правової захищеності сторін [200, c. 354]. Дійсно, письмова форма угод у 

порівнянні з усною є більш надійною, оскільки містить інформацію про укладену 

угоду та підписи сторін угоди. Іще більшої надійності набуває письмова угода, 

оформлена нотаріально, оскільки нотаріальне оформлення однозначно ускладнює 

фальсифікацію письмових угод, які у подальшому можуть використовуватися як 

судові докази. Тому, зокрема, цивільний закон встановлює, що правочин, вчинений 
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у письмовій формі, у випадках, встановлених законом, підлягає нотаріальному 

посвідченню. Нотаріально посвідчуватись можуть також правочини за 

домовленістю сторін. Зокрема обов’язкове нотаріальне посвідчення правочинів 

встановлено для: договорів застави нерухомого майна (ст. 577 ЦК України), 

договорів купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, 

житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна (ст. 657 ЦК України), 

договорів дарування нерухомості й дарування валютних цінностей на суму, що 

перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян (ст. 719) та ін. [200, c. 354-355]. 

Окрім письмової форми, нотаріального посвідчення для деяких правочинів 

закон також може передбачати обов’язкову державну реєстрацію (ст. 210 ЦК 

України). Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень» передбачає реєстрацію майна у Державному реєстрі прав на 

нерухоме майно. І вказаний закон, і інші, зокрема ЦК України, містять положення 

про обов'язкову державну реєстрацію певних правочинів. Так, згідно зі статтями 

657, 716 ЦК України одночасно нотаріальному посвідченню і державній реєстрації 

підлягають договори купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового 

комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна, міни; 

договори довічного утримання, за якими відчужується нерухоме майно (ст. 745 ЦК 

України) та ін. 

Наведені приклади вимог закону про спосіб вчинення правочинів доцільні і 

слугують, зокрема, обліку нерухомого майна, ресурсів, охороні цивільного обігу, а 

також можливості підтвердження чи спростування фактів і обставин допустимими 

доказами у разі виникнення спору тощо. Судова ж практика свідчить про те, що не 

завжди судами дається оцінка недотримання сторонами спору вимог закону про 

спосіб вчинення правочинів, від чого залежить юридична кваліфікація 

правовідносин, що встановлюються. Зокрема у справах про виселення і 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди суди першої інстанції не завжди 

встановлюють законність укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна. 

В одній з таких справ Верхвний Суд України встановив, що, постановляючи 
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рішення, суд першої інстанції виходив з того, що між сторонами мала місце лише 

домовленість про укладення договору купівлі-продажу квартири, однак самого 

договору укладено не було, тому права власності на спірне жиле приміщення 

відповідачі не набули, а сплачений ними на підтвердження укладення договору та 

забезпечення його виконання завдаток підлягає поверненню. Апеляційний суд у 

даній справі дійшов висновку щодо відповідальності сторін за невиконання 

договору. У зв’язку з цим на підставі ч. 2 ст. 195 ЦК України завдаток залишається 

у сторони, яка його отримала. Такий висновок обгрунтовано визнано Верховним 

Судом України помилковим, у тому числі й у зв’язку з тим, що суди не встановили 

факту укладення договору купівлі-продажу з дотриманням обов’язкової для цього 

нотаріальної форми [339, c. 17-19]. 

У контексті значення матеріального права для визначення допустимих доказів 

у цивільному судочинстві не можна не вказати не те, що матеріальне право вказує 

на допустимі та недопустимі засоби доказування лише у окремих справах 

позовного та наказного проваджень. Водночас, процесуалісти стверджують, що і 

при вирішенні справ позовного провадження не завжди у нормах матеріального 

права, які регламентують певні правовідносини, можна віднайти вказівку 

законодавця на допустимі засоби доказування. Зокрема однією з істотних проблем 

у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди вчені і практики 

вважають відсутність детальної регламентації матеріальним правом допустимих 

засобів доказування [309, c. 151]. Загальною ж проблемою для багатьох категорій 

справ є проблема, пов’язана з тим, що нерідко норми матеріального права вказують 

лише на засоби, які не можна використовувати без зазначення допустимих засобів, 

внаслідок чого ухвалюються рішення лише з урахуванням недопустимих доказів 

[294, c. 13] тощо. 

Вимоги закону про письмову форму вчинення правочинів, їх нотаріального 

оформлення та державної реєстрації, очевидно, зумовлюють ту обставину, що 

допустимість доказів у цивільному процесі розкривається, як правило, у контексті 

позовного провадження. Зрозуміло, що необхідність підтвердження чи 

спростування фактів і обставин допустимими засобами доказування і, навпаки, 
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заборона на використання, наприклад, показань свідків, йдеться в основному при 

виникненні спорів, що виникають внаслідок вчинення правочинів, а такі справи, як 

відомо, розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного провадження у 

зв’язку із наявністю спору. Чи означає це, що вимоги ст. 78 ЦПК України про 

допустимість доказів не розповсюджуються на справи наказного та окремого 

проваджень? Видається, що оскільки ст. 78 ЦПК України про допустимість доказів 

розміщена у Главі 5 Розділу 1 «Загальні положення», а дія загальних положень 

розповсюджується на усі види судочинств, таким чином, незалежно від порядку, 

встановленого законом для розгляду тієї чи іншої справи, перевірка доказів на 

предмет їх допустимості є обов’язковою у кожному випадку, хоча Розділи ІІ та ІV 

ЦПК України, якими врегульовано процесуальний порядок розгляду та вирішення 

справ, відповідно, наказного та окремого проваджень, прямої вказівки на це не 

містять. 

Існує точка зору, що у справах окремого та наказного проваджень не існує 

матеріально-правового контексту чи матеріально-правового обов’язку доказування, 

оскільки заявника і заінтересованих осіб у таких провадженнях не зв’язує яке-

небудь правовідношення, їх пов’язує інтерес, переслідуючи який, вони вступають у 

взаємодію [36, c. 10]. Наведений висновок видається хибним. Дійсно, у справах 

наказного та окремого проваджень виникнення спору унеможливлює подальший 

рух справи відповідно до ч. 3 ст. 165, ч. 6 ст. 294 ЦПК України. Проте це зовсім не 

означає, що заявники та інші заінтересовані особи у справах наказного та окремого 

проваджень не зобов’язані дотримуватися вимог матеріального законодавства 

щодо допустимості доказів. Приміром, рішення суду про встановлення 

усиновлення не може бути ухвалене без допустимих, встановлених Постановою 

Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008 «Про затвердження Порядку 

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей» [247], доказів. Показання свідків у справах даної категорії не 

можуть підтверджувати чи спростовувати, зокрема, факт перебування заявників на 

обліку як кандидатів в усиновлювачі, надання дозволу на усиновлення, про стан 

здоров’я усиновлювачів, про умови проживання та ін.  
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На відміну ж від справ позовного та наказного проваджень, на допустимі чи 

недопустимі засоби доказування у яких можуть вказувати лише норми 

матеріального права, у справах окремого провадження на допустимий засіб може 

вказувати й норма цивільного процесуального законодавства. Зокрема у справах 

про визнання особи недієздатною, згідно зі ст. 298 ЦПК України висновок судово-

психіатричної експертизи є обов’язковим доказом. Тобто факт хронічного, стійкого 

психічного розладу, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх 

дій, може бути підтверджено тільки цим засобом. Суд не може ухвалити рішення 

про визнання особи недієздатною лише на підставі пояснень заявників, інших 

заінтересованих осіб, показань свідків тощо. Для даної категорії цивільних справ 

саме норми ЦПК України є вирішальними для вирішення питання про 

допустимість доказів, на що вказує ст. 39 ЦК, відповідно до якої порядок визнання 

фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним процесуальним кодексом 

України. 

Гадаємо, що у справах окремого провадження правило допустимості доказів 

набуває специфічого значення у зв’язку із відсутністю сторін з протилежними 

інтересами, які заінтересовані у виявленні недопустимих доказів та в їх 

оспорюванні. Відсутність змагальності у тій мірі, яка притаманна позовному 

провадженню, вимагає від суду особливої уваги щодо кваліфікації доказів на 

предмет їх допустимості. 

У контексті досліджуваного не може не виникати запитання про наслідки 

недотримання вимог закону про спосіб вчинення того чи іншого правочину у разі 

вирішення спору, який виник внаслідок його вчинення: судом правочин визнається 

таким, що не був вчиненим? чи недійсним тощо? Верховний Суд України у п. 12 

постанови Пленуму № 9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду 

цивільних справ про визнання правочинів недійсними» вказує, що порушення 

вимог закону щодо укладення правочину в письмовій формі є підставою для 

визнання його недійсним лише в разі, коли це прямо передбачено законом, зокрема 

статтями 547, 719, 981, 1055, 1059, 1107, 1118 ЦК. 
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Звертається також увага суддів на те, що зі змісту абз. 2 ч. 1 ст. 118 ЦК 

України вбачається, що не може доводитися свідченням свідків не лише 

заперечення факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин, а й 

факт його вчинення, а також виконання зобов’язань, що виникли з правочину. 

Випадки, коли свідчення свідків допускаються як засіб доказування факту 

вчинення правочину, у ЦК визначені прямо (ч. 2 ст. 937, ч. 3 ст. 949 ЦК) [256]. 

Йдеться, зокрема, про випадки, за яких у суді договір зберігання, для якого 

законом передбачена письмова форма укладення, може підтверджуватися 

свідченням свідків. Такими випадками є: пожежа, повінь, раптове захворювання 

або інша надзвичайна обставина (ч. 2 ст. 937 ЦК України). 

Дозволи, встановлені законом щодо використання певних засобів доказування, 

а також заборони на застосування показань свідків, логічно зумовлюють 

припущення про співвідношення правила допустимості засобів доказування у 

цивільному судочинстві з правом на судовий захист, оскільки, якщо суворо 

дотримуватися правила допустимості засобів доказування, то захист прав, свобод 

та інтересів знаходиться в залежності від наявності допустимого доказу чи доказів. 

З одного боку, суворе дотримання правила допустимості засобів доказування 

— одна з основних гарантій дотримання цивільної процесуальної форми, 

ухвалення судом законних та обґрунтованих рішень тощо. З іншого, підтвердження 

чи спростування фактів та обставин за допомогою засобів доказування, щодо яких 

законом встановлено заборону, призводитиме, зокрема, до масового нехтування 

вимогами закону про порядок вчинення правочинів, а отже, порушення прав інших 

суб’єктів цивільного обігу, суспільних інтересів тощо. 

О. Т. Боннер обгрунтовано зазначає, що положення цивільного 

процесуального законодавства про допустимість доказів обмежують можливості 

суду у встановленні істини, а заборона допускати як докази показання свідків сама 

по собі навряд чи може бути достатньою гарантією від недобросовісних елементів. 

Аналіз судової практики показує, що випадки явного лжесвідоцтва у цивільних 

справах зустрічається порівняно рідко. Крім того, суд та особи, які беруть участь у 

справі, в ході перехресного допиту, дослідження, співставлення і оцінки показань 
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свідків у сукупності з іншими доказами, як правило, здатні визначити ступінь 

добросовісності свідка та доброякісність його показань [30, c. 817, 820]. 

У цивільному процесі США усі належні докази є допустимими, якщо закон не 

передбачає іншого. Належний доказ може бути допущений за умови, що його 

дослідження у суді буде корисним для вирішення справи, і лише якщо він 

отриманий законним шляхом [294, c. 13]. 

Події в Україні останніх років (проведення АТО, потік біженців) також 

сприяють виникненню міркувань про те, що вимоги закону про дотримання 

правила допустимості доказів в окремих випадках можуть перешкоджати захисту 

прав, свобод та інтересів у судовому порядку, гарантованих Конституцією України. 

Неможливість в окремих випадках укладати угоди навіть у простій письмовій 

формі, а тим паче засвідчувати нотаріально на тимчасово окупованих територіях чи 

територіях, на яких ведуться бойові дії, знищення архівів, установ, організацій 

тощо, може бути як перешкодою у зверненні до суду у зв’язку з відсутністю 

доказів, щодо яких закон вимагає відповідного оформлення, так і ухваленню 

законного та обгрунтованого рішення судом. У таких випадках показання свідків 

відіграли б вирішальну роль, особливо, якщо свідків кілька, а їх показання судом 

досліджені належним чином: шляхом перехресного допиту, співставлення показань 

свідків з поясненнями учасників справи тощо. Окрім того, як обгрунтовано 

зазначають вчені, у судовій практиці зустрічаються спроби фальсифікації 

письмових доказів [30, c. 820], отже, не всім нотаріально завіреним письмовим 

доказам, тим паче виготовленим на зазначених територіях, можна довіряти. 

З приводу досліджуваного заслуговує на увагу точка зору Т. В. Сахнової про 

те, що пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків можуть бути 

визнані допустимими доказами наявності відповідних матеріальних правовідносин, 

які вимагають за законом письмового посвідчення (оформлення), у випадку втрати 

відповідного документа внаслідок пожежі, повені, іншого стихійного лиха чи 

інших форс-мажорних обставин чи в результаті доказаного правопорушення [301, 

c. 371]. 



 162 

У 2016 р. Законом України «Про внесення змін до Цивільного процесуального 

кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України» [238] було закріплено низку положень, 

які сприяли вирішенню проблем біженців. Пізніще ці положення було зосереджено 

у ст. 317 ЦПК України в редакції 2017 р.  

Немає сумніву у тому, що чітке регулювання процесуального порядку 

розгляду та вирішення судами справ про встановлення факту народження або 

смерті особи на тимчасово окупованій території України є нагальною потребою, 

проте викликає сумнів вимога ст. 318 ЦПК України подавати поряд із доказами, які 

підтверджують цей факт, і довідку про неможливість відновлення втрачених 

документів, що ставить під сумнів можливість захисту вказаного права в окремих 

випадках. 

Проблематичними з точки зору допустимості доказів для судової практики є 

справи, пов’язані з вимогами про повернення боргу. 

У повсякденному житті є буденним укладення договору позики в усній формі, 

це явище є розповсюдженим і знайомим кожній особі, причому сума угоди 

значення не має. Заборона використовувати показання свідків для підтвердження 

факту позики та інші засоби доказування  випливає зі змісту ч. 1 ст. 1047 ЦК 

України, яка встановлює вимогу про письмову форму договору позики, якщо сума 

договору не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем 

є юридична особа, — незалежно від суми. Розписка позичальника чи інший 

документ також можуть бути підтвердженням укладення договору позики (ч. 3 ст. 

1047 ЦК України). Отже, йдеться виключно про письмові засоби доказування. 

Відтак, правовий нігілізм може призвести до ухвалення рішення в інтересах 

сторони, яка не повернула, наприклад, грошові кошти. 

Практикуючими суддями з посиланням на конкретні цивільні справи, зокрема 

справи про витребування майна з чужого незаконного володіння, звертається увага 

на те, що навіть договори купівлі-продажу автомобілів укладються без дотримання 

вимог закону. Тобто звичайним явищем є порушення вимог ст. 657 ЦК України про 
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форму укладення договорів купівлі-продажу автомобілів, п. 6 постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388 «Про затвердження порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, самохідних 

машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів» [246] про обов’язкову реєстрацію транспортних 

засобів у сервісних центрах МВС. Обгрунтовують таку недбалість у різний спосіб, 

зокрема відсутністю коштів на послуги нотаріуса, та оформлюють такі угоди 

дорученням, фактичною передачею грошових коштів без відповідного оформлення 

правочину тощо [14, c. 141]. 

Не менш проблемним є доказування фактів укладення заповітів. Відомо, що 

нерідко заповіти (особисті розпорядження осіб на випадок своєї смерті), 

складаються особами похилого віку без дотримання вимог закону про оформлення 

заповітів. Цє є характерним особливо для сільської місцевості, де юридичні 

послуги знаходяться на відстані, а заповіти пишуться «від руки». 

До загальних вимог форми заповіту ст. 1247 ЦК України, належать, зокрема: 

письмова форма, посвідчення заповіту нотаріусом або іншими посадовими чи 

службовими особами, державна реєстрація у Спадковому реєстрі. 

Заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є 

нікчемним (ч. 1 ст. 1257 ЦК України). Таким чином, для суду факт складання 

заповіту юридичного значення не має, оскільки є недопустимим з точки зору 

закону у зв’язку з недотриманням порядку вчинення, а право на спадкування 

вирішуватиметься судом за законом на загальних підставах (ч. 4 ст. 1257 ЦК 

України). Проте у дійсності волевиявлення спадкодавця відбулось. У таких 

випадках, як правильно стверджував М. А. Гурвич, з філософської точки зору 

судження суду про відсутність факту у зв’язку з відсутністю належного 

підтвердження  є не істинним, а ложним. Юридично ж такий відступ від істини в 

окремих випадках спрямовано на захист прав та законних інтересів у значно 

більшому обсязі, ніж це могло бути досягнуто при риторично безумовному 

дотриманні принципу істини [99, c. 104]. 
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По-різному можна ставитись до точки зору М. А. Гурвича, проте гадаємо, що 

встановлені законом вимоги до укладення правочинів, які визначають 

допустимість доказів при виникненні спорів та покликані захищати цивільний обіг, 

правопорядок тощо, певною мірою знаходяться у противазі із захистом прав, 

свобод та інтересів конкретної особи. 

При дослідженні сутності допустимості доказів у цивільному судочинстві не 

може не виникати питання про те, коли, на якому етапі цивільного судочинства 

судом робиться висновок про те, чи є подані сторонами, іншими учасниками 

справи докази допустимими? 

Як правило, науковцями допустимість доказів розкривається в рамках оцінки 

доказів [84, c. 262-263; 12, c. 170-171; 145, c. 12], а деякими вченими допустимість 

вважається навіть принципом оцінки доказів у цивільному процесі [169, c. 649]. 

Очевидно, це зумовлено специфікою регулювання процесуального порядку оцінки 

доказів цивільним процесуальним законодавством. Зокрема, ч. 3 ст. 89 ЦПК 

України включає допустимість доказів до складових предмета оцінки доказів, яка 

здійснюється протягом усього провадження, але остаточно - під час ухвалення 

рішення.  

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ за часів своєї каденції рекомендував судам питання про належність та 

допустимість доказів вирішувати на стадії підготовки справи до судового розгляду, 

зокрема у таких складних справах, як справи із застосуванням Конвенції про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 р. 

(Гаазька конвенція) [259]. Вважаємо, що така рекомендація є обгрунтованою лише 

з точки зору доцільності, оскільки перевірка доказів на предмет їх належності та 

допустимості під час підготовки справи до судового розгляду сприяє більш 

швидкому та правильному розгляду справи. Втім, коло фактів та обставин, які 

складають предмет доказування та підлягають доказуванню належними та 

допустимими доказами, може коригуватися протягом усього часу розгляду справи, 

що зумовлено правом змінювати предмет або підставу позову та розмір позовних 

вимог, вступом у справу нових учасників тощо. Тому видається логічним, що 
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оцінка доказів щодо їх належності та допустимості під час підготовки цивільних 

справ до судового розгляду є попередньою. Остаточний же аналіз суду про 

належність та допустимість доказів здійснюється під час ухвалення рішення і 

відбивається у його мотивувальній частині. 

Чи повинен суд фіксувати у процесуальних документах висновок про те, що 

докази, надані учасниками справи є неналежними чи недопустимими? Цивільне 

процесуальне законодавство України не встановлює окремого порядку визнання 

доказів недопустимими та фіксації такого факту в процесуальних документах. 

Разом із тим, обов’язок суду у мотивувальній частині рішення зазначати дані про 

докази, які ним відхилені, та мотиви їх відхилення (п. 2 ч. 4 ст. 265 ЦПК України) 

слід розцінювати не інакше як вимогу закону про необхідність фіксації факту 

недопустимості доказу у мотивувальній частині судового рішення. 

З приводу фіксації у процесуальних актах факту недопустимості наданих 

доказів науковці висловлюють, спираючись на цивільне процесуальне 

законодавство, в цілому схожі точки зору. Так, А. П. Рижаков стверджує, що у 

випадку визнання доказу недопустимим суд повинен мотивувати своє рішення про 

відмову у долученні його до справи, вказавши, у чому полягає порушення закону 

[297, c. 60]. Більш категоричною є Т. В. Сахнова: «…якщо форма доказів не 

дотримана, то інформація на доказ не перетворюється, і суд зобов’язаний 

відхилити її, але з обов’язковим обгрунтуванням, яке надалі викладається в 

мотивувальній частині судового рішення» [301, c. 370]. 

Так само, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у п. 13 Інформації, зверненої до апеляційних судів «Про 

узагальнення судової практики розгляду цивільних справ із застосуванням 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 

жовтня 1980 р. (Гаазька конвенція)», вказував на те, що неприйняття рішень 

іноземних судів як неналежних або недопустимих доказів повинно бути 

вмотивоване в судовому рішенні [131]. 

У контексті обов’язку дотримання правила допустимості доказів відкритим 

залишається питання про те, чи є неподання допустимих доказів перешкодою для 
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дослідження судом недопустимих, але належних доказів? З урахуванням 

положення ч. 2 ст. 89 ЦПК України, відповідно до якого жодні докази не мають для 

суду заздалегідь встановленої сили, вважаємо, що усі наявні у справі докази 

повинні бути досліджені у спосіб, передбачений цивільним процесуальним 

законом, оскільки доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, яко мають значення для 

вирішення справи (ч. 1 ст. 76 ЦПК України). 

Окремими представниками кримінально-процесуальної науки допустимість 

доказів, яка у цивільному процесі розглядається, здебільшого, як одне з правил 

доказування, без переконливої аргументації називають «інститутом допустимості 

доказів» [337, c. 2]. Уявлення про допустимість доказів як про інститут не може не 

викликати сумнів, зокрема у зв’язку з тим, що в процесуальній науці саме 

доказування традиційно і обгрунтовано розуміється як  інститут. 

Допустимість та належність доказів — взаємопов’язані правові категорії, тому 

не дивно, що часто юридична природа належності та допустимості доказів 

розкривається у тандемі [14, c. 140]. 

Відповідно до  ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять 

інформацію щодо предмета доказування, а суд не бере до розгляду докази, що не 

стосуються предмета доказування. Отже, логічно, що пізнання фактів та обставин 

та дослідження наданих сторонами, іншими учасниками справи для їх 

підтвердження чи спростування докази, насамперед, вимагає оцінки щодо їх 

належності, а вже позитивний висновок про належність того чи іншого доказу чи 

доказів є поштовхом для оцінки доказів щодо їх допустимості. Те, що лише 

належний доказ можна перевіряти щодо його допустимості, сумнівів не викликає, 

проте належними можуть бути безліч доказів, а допустими — лише ті, які 

передбачені законом як допустимі. 
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2.2.3. ДОСТОВІРНІСТЬ ДОКАЗІВ 

 

Достовірність та достатність доказів — критерії, які традиційно є складовими 

оцінки доказів у цивільному судочинстві багатьох країн світу, а в окремих країнах, 

зокрема у США, достовірність та достатність, окрім інших параметрів, складають 

стандарт доказування [294, c. 13]. 

До недавнього часу  цивільне процесуальне законодавство України не містило 

окремого положення, яке б розкривало зміст поняття «достовірність доказів». Про 

достовірність доказів йшлося лише у ч. 3 ст. 212 ЦПК України 2004 р., якою було 

врегульовано процесуальний порядок оцінки доказів судом: суд оцінює 

належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також 

достатність і вза’ємний зв’язок доказів у їх сукупності. У такий спосіб 

законодавець феномен достовірності доказу пов’язував з розумовою діяльністю 

суду — оцінкою доказів. 

У ЦПК України в редакції 2017 р. збереглося положення про необхідність 

оцінки доказів на предмет їх достовірності (ч. 2 ст. 89 ЦПК України). Окрім цього, 

у ст. 79 закріплено норму, згідно із якою достовірними є докази, на підставі яких 

можна встановити дійсні обставини справи. 

Аналіз наукових та навчальних джерел засвідчує, що розкриттю поняття 

«достовірність доказів» не приділяється такої уваги, як поняттям «належність 

доказів» та «допустимість доказів», що, очевидно, пов’язано з відсутністю 

належної законодавчої регламентації даної правової категорії цивільним 

процесуальним законодавством. Останнім часом про достовірність доказів стали 

згадувати, зокрема, у зв’язку з проблемами, пов’язаними з використанням 

електронних засобів доказування для підтвердження чи спростування фактів і 

обставин при розгляді та вирішенні цивільних справ, але й у контексті даної 

проблематики зміст достовірності доказів не розкривається [135, c. 165]. 

У тлумачних словниках поняття «достовірність» тлумачиться як «те, що не 

викликає сумніву, цілком вірне, точне» [205, c. 829]. Враховуючи таке тлумачення 

достовірності, достовірними доказами можна було б вважати такі докази, які не 
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викликають сумніву в тому, що саме вони переконують суд у існуванні чи, 

навпаки, у відсутності фактів та обставин, які складають предмет доказування, 

сформований судом. Втім, вважаємо, що сумнів щодо правдивості інформації про 

факт чи обставину, яка встановлюється, в більшості випадків лишається, 

абсолютної упевненості бути не може в силу можливої підробки письмових 

доказів, неправдивих пояснень та показань, помилкових висновків експерта тощо. 

Водночас, наведена етимологія поняття «достовірність» закладена в основу 

більшості наукових висновків про те, які докази слід вважати достовірними: 

докази, які правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди 

події, що досліджуються [324, c. 17]; відомості, які містяться у доказі, відповідають 

дійсності; це така якість доказу, що характеризує точність, правильність 

відображення обставин, які входять до предмета доказування [271, c. 88, 93; 88, c. 

284]; відповідність відомостей про факти дійсності [260, c. 117]; відсутність у суду 

будь-яких сумнівів в істинності доказів [299, c. 74] і т. п. 

Враховуючи те, що істина в більшості випадків завжди відносна, видаються 

більш обгрунтованими висновки про те, що достовірність доказів полягає у рівні їх 

відповідності дійсним обставинам справи [145, c. 12], у рівні їх правдивості, рівні 

довіри до них суду [165, c. 287]. 

У розвиток висновків про сутність поняття «достовірність доказів» вчені 

правильно зазначають, що вирішити, чи вірогідний доказ, означає з’ясувати, чи 

правду говорить свідок, чи відповідають дійсності відомості, викладені в документі 

та які мають значення для справи, чи відповідає копія документа його оригіналу 

[365, c. 332]; чи міг свідок правильно сприймати факти, чи в змозі даний свідок їх 

запам’ятати, а також чи правдиво він дає про них показання [172, c. 143] тощо. 

Наведені думки є логічними, але абсолютно очевидно, що дані аспекти 

з’ясовуються судом не лише при вирішенні питання про достовірність наявних у 

справі доказів, а й при вирішенні питання про їх належність та допустимість. 

Як вже йшлося вище,  цивільне процесуальне законодавство України  

тривалий період часу не розкривало зміст поняття «достовірність доказів». 

Необхідність законодавчої регламентації поняття «достовірність доказів» у 
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цивільному судочинстві, на яку вказувалось протягом багатьох років, була 

підтримана розробниками  ЦПК України. Вперше у ст. 59
1
 Проекту ЦПК України 

було закріплено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити 

дійсні обставини справи [263]. Згодом, після прийняття нової редакції ЦПК 

України, це положення було зафіксовано у ст. 79 у наступний спосіб: достовірними 

є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Міркування з 

приводу змісту зазначеного положення наводить на думку про його розмитість, 

невизначеність, схіожість за змістовним навантаженням на положення ч. 1 ст. 77 

ЦПК України про належність доказів. 

Аналіз новації, закріпленої у ст. 79 ЦПК України та наявних наукових 

висновків про сутність достовірності доказів дозволяє припускати, що і 

законодавець, і науковці засновують свою позицію на «здатності» доказу 

встановити істину. Гадаємо, що навіть за наявності доказу чи доказів, які, на думку 

суду, підтверджують чи спростовують певний факт чи обставину, сумнів у тому, 

що цей факт чи обставина існували у реальній дійсності, лишається. Абсолютно 

вірного знання про факт чи обставину, які встановлюються, бути не може, 

принаймні у більшості випадків, особливо ж у випадках фальсифікації доказів. З 

цього приводу окремими вченими обгрунтовано вказується, що повне ідеальне 

знання реальних явищ завжди вкрай утруднене, або ж принципово неможливе [357, 

c. 40], а проблема фальсифікації доказів у цивільному процесі, зокрема брехня у 

поясненнях сторін, третіх осіб, показаннях свідків, підроблення документів тощо, 

була і залишається однією з основних, що впливають на затягування процесу, 

ухвалення незаконних та необгрунтованих рішень [120, c. 21]. Тому логічним 

видається висновок про те, що достовірність доказу — це такий ступінь 

правдивості доказової інформації, яка дозволяє суду з високою ймовірністю 

переконатися у існуванні чи неіснуванні факту чи обставини, які встановлюються, 

а також визнати таку інформацію доказом. 

Вертаючись до редакції ст. 79 ЦПК України, згідно з якою достовірними є 

докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи, не можна не 

помітити тісного взаємозв’язку з положенням ч. 1 ст. 77 чинного ЦПК України про 



 170 

належність доказів у цивільному процесі: належними є докази, які містять 

інформацію щодо предмета доказування. Абсолютно очевидно, що лише на 

підставі належних доказів можна встановити факти та обставини предмета 

доказування. Втім, правило про належність і достовірність не підміняють одне 

одного, їх природа різна. Не менш тісний взаємозв’язок наведеного положення про 

достовірність доказів у цивільному процесі простежується і з правилом про 

допустимість. Хіба може суд встановити факти та обставини на підставі 

недопустимих доказів, тобто інформації, носії якої є недопустимими на вимогу 

закону? Отже, достовірність доказів — категорія, яка взаємопов’язана та 

взаємообумовлена правилами, встановленими цивільним процесуальним 

законодавством про належність та допустимість доказів. 

При здійсненні судочинства сумніви у достовірності доказів зумовлені, як 

правило, наступним: 1) неправдивими поясненнями сторін, третіх осіб (заявників 

та інших заінтересованих осіб), їхніх представників; 2) неправидивими 

показаннями свідків; 3) фальсифікацією письмових та речових доказів тощо. 

Надання неправдивих пояснень, перекручування доказової інформації, 

приховування фактів і обставин тощо учасниками справи, — фактори, які 

створюють суттєві перешкоди на шляху до ухвалення судами законних та 

обгрунтованих рішень [120, c. 21]. Приватна заінтересованість у результатах 

судочинства і прагнення досягти бажаного наслідку у будь-який можливий спосіб, 

покладання цивільним процесуальним законодавством обов’язків щодо 

доказування виключно на учасників справи і максимальне відсторонення від 

даного процесу суду, сприяють таким явищам. 

Не менш актуальною проблемою у судовій практиці, на яку вказують вчені, є 

достовірність показань свідків [335, c. 25; 88, c. 284]. Часто дружні зв’язки свідків з 

стороною, службова чи інша залежність є факторами, які впливають на 

доброякісність показань свідків. Перспективи отримання вигоди різного характеру, 

вплив на свідка заінтересованих у «потрібних» показаннях осіб також значною 

мірою впливають на результати показань. 
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У контексті достовірності показань свідків не можна також відкидати 

психофізіологічні якості свідка. Як правильно вказують окремі практики, 

внутрішній психологічний комфорт свідка, прагнення швидше звільнитися від 

участі у судовому засіданні часто зумовлює приховування фактів, які мають 

значення для вирішення справи [120, c. 21]. Тому важливим фактором надання 

свідками достовірної інформації про відомі факти та обставини є створення судом 

сприятливої для цього обстановки у залі судового засідання. 

Доброякісність свідків у цивільному процесі як джерела інформації про факти 

та обставини, що встановлюються судом, виділяють як один з аспектів, який 

наближує суд до висновку про достовірність показань. Разом із тим, уточнюється, 

що й самий доброякісний свідок може помилятися [271, c. 88]. 

Сумніви в достовірності інформації, яка міститься у письмових доказах, часто 

виникають за наявності дефектів у їх оформленні, зокрема відсутності необхідних 

реквізитів, порушенні порядку складання, видачі, а також у силу того, що у доказах 

є виправлення, приписки, підчистки, підроблення штампів, печаток і т. п. 

Науковцями також правильно зазначається, що достовірність доказу, у тому числі 

й письмового, може викликати сумнів не лише у зв’язку з дефектами джерела 

доказової інформації, а й тоді, коли в справі є два чи більше доказів з протилежним 

змістом [88, c. 284]. Тому оцінці письмового доказу щодо його достовірності 

підлягає, насамперед, джерело походження такого доказу. 

Достовірність письмових доказів у цивільному судочинстві традиційно 

пов’язують з формою їх подання до суду — в ориганалі чи копії. В свій час М. О. 

Терновський писав: «…ніяка копія не може заслуговувати такої довіри, як 

оригінал, тому що усяка копія наражається або на навмисні підробки, або на 

випадкові помилки. Може трапитися, що копія знята з навмисно потвореного і 

згодом знищеного оригіналу, а тому обман може пройти непоміченим. Може 

трапитися, що оригіналу ніколи не існувало, тощо» [398, c. 172-173]. 

Фальсифікація у різні способи письмових доказів, з якою стикаються 

практикуючі юристи, зумовлювала і зумовлює думку про необхідність фіксації у 

цивільному процесуальному законодавстві положення про обов’язок подавати до 
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суду письмові докази-оригінали, оскільки, «якщо може бути наданий або якщо є 

доступним оригінал, то ніяка копія не може прийматися без особливих причин 

[398, c. 173]. 

Чинне цивільне процесуальне законодавство України не містить абсолютної 

вимоги подавати письмові докази в оригіналі, натомість, якщо подано копію 

(електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з 

власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового 

доказу (ч. 6 ст. 95 ЦПК України). Гадаємо, що така регламентація є обгрунтованою. 

Встановлення заборони у наданні копій письмових доказів певною мірою може 

стати перешкодою у судовому захисті прав, свобод та інтересів, сприятиме 

збідненню доказового матеріалу. З цього приводу М. О. Терновський  відмічав: 

«Небезпека помилки від допущення такого роду доказу надзвичайно мала, тоді як 

рішуче виключення його повинно спричинити, у відомих випадках, рішення, 

противне справедливості» [398, c. 173]. Така точка зору видається правильною, тим 

паче, що оригінал письмового доказу може бути знищений у різний спосіб не з 

вини сторони, у якої виникла потреба обгрунтувати свої вимоги у суді знищеним 

доказом. Проте видається, що для висновку про достовірність письмового доказу 

— копії необхідним є його співставлення з іншими перевіреними судом доказами. 

Дослідження доказів у їх взаємозв’язку дозволяє виявити розбіжності у інформації 

про обставини чи факти, а отже, й дає можливість зробити висновок про 

достовірність. 

Оцінка доказів щодо їх достовірності, здебільшого, — розумова діяльність, а 

отже, залежить від особистісних розумових здібностей суб’єкта оцінки. 

Індивідуалізм мислення настільки впливає на результати оцінки доказів, зокрема й 

щодо їх достовірності, що закріпити вимоги про те, як, у який спосіб слід 

оцінювати ті чи інші докази, уявляється неможливим. Внутрішнє переконання 

судді, яке, як обгрунтовано вказують окремі вчені, слід розуміти як стан 

упевненості у неможливості тих чи інших обставин скластися інакше [299, c. 67], 

та яке засновується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому 
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дослідженні наявних у справі доказів, відіграє й свою роль у ході оцінки доказів 

щодо їх достовірності. 

 

2.2.4. ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ 

 

Недостатність доказів у цивільних справах була і лишається однією з 

нагальних проблем, які впливають на захист прав, свобод чи інтересів у 

цивільному судочинстві, на якість ухвалюваних судами рішень. Іще у радянський 

період часу М. К. Треушніков, спираючись на судову практику, зазначав про 

проблеми недостатності доказів, пов’язані, зокрема, з відданям у цивільному 

судочинстві переваги певним доказам: «Якщо призначається судова експертиза, то 

висновки експерта сприймаються судом як основоположні і суд засновує своє 

рішення на таких висновках, при цьому не заслуховує пояснень викликаних у 

судове засідання свідків, вважаючи, що доказів достатньо. Гарантії істинності 

фактів, відображені у висновках, є достатньо високими, втім, ця обставина не дає 

підстав розцінювати висновок експерта як особливий, виключний доказ, який має 

перевагу перед іншими засобами доказування» [335, c. 24-25]. 

Практика судів України сьогодні засвідчує, що проблема недостатності 

доказів лишається актуальною. Зокрема, дослідники проблем апеляційного 

провадження у цивільному судочинстві зазначають, що апеляційні суди України 

часто змушені вирішувати справу за відсутності необхідних доказів [110, c. 21], а 

недостатність доказів призводить до недоказанності обставин справи, до 

невідповідності висновків суду обставинам справи, що, в свою чергу, призводить 

до скасування рішень [271, c. 98]. 

Гострою є проблема недостатності доказів у випадках необхідності 

підтвердження фактів, які складно підтвердити. Наприклад, факт психологічного 

тиску на сторону договору при його укладенні у справах про про визнання 

правочину недійсним, у зв’язку з чим судами  відмовляється у задоволенні позову, 

апеляційної та касаційної скарг [230].  
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Недостатність доказів практики пов'язують також з випадками, коли 

основними доказами є показання свідків, а в процес залучаються свідки, які не 

були очевидцями дій чи подій, які встановлюються [62, c. 32]. У даному зв'язку 

об'єктивно важливим є з'ясування судом питання про те, які факти та обставини, 

що включені до предмета доказування, можуть бути підтверджені чи спростовані 

свідком. 

Про недостатність доказів йдеться й у випадках подання необгрунтованих 

позовів про позбавлення батьків батьківських прав. Бажання позивачів позбавити 

колишнього чоловіка батьківських прав, викликане різними обставинами, 

зумовлює подання до суду позовів, зазначені факти та обставини в яких не 

підтверджуються відповідними доказами, або подані докази визнаються 

недостатніми для підтвердження фактів чи обставин [229].  

До недавнього часу ЦПК України не містив положення, яке б розкривало 

поняття «достатність доказів» у цивільному судочинстві. Розробники нової 

редакції ЦПК України усунули дану прогалину в наступний спосіб: 1) у ч. 1 ст. 80 

закріплено зміст поняття «достатність доказів»: достатніми є докази, які у своїй 

сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин 

справи, які входять до предмета доказування; 2) у ч. 2 цієї ж статті: питання про 

достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд 

вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Таким чином, 

розробниками нової редакції ЦПК України у зміст ст. 80 покладено, здебільшого, 

кількісну складову доказів. Дійсно, всебічність, повнота, об’єктивність у 

дослідженні доказів залежать від видової сукупності доказів. Одночасне 

дослідження письмових, речових та електронних доказів, показань свідків, 

висновків експертів,  з більшою вірогідністю наближує суд до правильних 

висновків. 

У цивільному судочинстві України наповнення справи доказами, яких не 

вистачає, знаходиться в залежності від виду судочинства (провадження), в порядку 

якого розглядається та вирішується певна справа. 
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У справах позовного провадження наповнення матеріалів справи доказами 

залежить від волевиявлення, активності у доказуванні учасників справи. Без 

надходження клопотання з боку учасника справи про витребування доказу чи 

доказів, яких не вистачає за підстав та в порядку, визначененому ст. 84 ЦПК 

України, суд не може зібрати такі докази. Виключення становлять окремі випадки, 

зокрема, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, 

які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (ч. 2 ст. 13 ЦПК 

України).  Можливість витребувати докази, яких не вистачає, передбачена ч. 2 ст. 

294 ЦПК України лише у справах окремого провадження в силу юридичної 

природи справ, що розглядаються в даному порядку. Вказати ж на недостатність 

доказів суд може і зобов’язаний, керуючись п. 3 ч. 5 ст. 12, п. 5 ч. 2 ст. 197  ЦПК 

України, які зокрема встановлюють, що суд може роз'яснювати учасникам справи, 

які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим 

чи іншим учасником справи. 

У цивільній процесуальній доктрині юридична категорія «достатность 

доказів» розкривається науковцями у наступні способи: як властивість доказів, яка 

надає можливість покласти їх сукупність в основу процесуального рішення [324, c. 

17], якісно-кількісна характеристика доказів, яка дозволяє зробити обгрунтований 

висновок про наявність чи відсутність шуканих фактів [88, c. 284], взаємозв’язок 

сукупності доказів, який дозволяє суду зробити достовірний висновок про 

існування факту, на підтвердження якого вони зібрані [368, c. 154]. Подібні 

висновки містяться й у наукових працях інших представників цивільної 

процесуальної [354, c. 555; 172, c. 494]
 
 та кримінально-процесуальної [104, c. 3] 

науки. 

Нескладно помітити, що, розкриваючи зміст поняття «достатність доказів», 

одні вчені акцент ставлять на кількісному аспекті, інші — на якісному, і лише деякі 

— на кількісно-якісному. 

У контексті співвідношення кількісних та якісних критеріїв видається в 

цілому правильною позиція вчених, які головне місце відводять не кількісним, а 

якісним показникам доказів, оскільки, як правильно ними зазначається, саме якісні 
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показники дозволяють переконувати суд у наявноcті чи відсутності певної 

обставини, а не кількісні [145, c. 12]. Однак гадаємо, що висловлена точка зору є 

логічною виключно у контексті підтвердження фактів та обставин, для яких 

законом встановлені допустимі докази й, відповідно, недопустимі. Одного 

допустимого доказу може бути достатньо для підтвердження чи спростування 

певного факту чи обставини. Для підтвердження ж чи спростування фактів і 

обставин, для яких закон не встановлює допустимих доказів, кількість наявних у 

справі доказів набуває іншого значення. Наприклад, факт сумісного проживання 

подружжя без реєстрації шлюбу у суді з високою вірогідністю можна встановити 

лише у разі наявності сукупності доказів:  показань свідків, письмових та речових 

доказів (фото-, кінозйомки) тощо. 

Відсутність допустимого доказу за наявності будь-якої кількості 

недопустимих для підтвердження певного факту доказів, є підставою для висновку 

про недостатність доказів. Т. В. Сахновою з цього приводу висловлена точка зору у 

наступний спосіб: «…якщо законом у конкретній категорії справ передбачається 

обов’язковий доказ, без якого факт з достовірністю пізнаним бути не може, усі 

інші, передбачені законом, засоби доказування з процесу не усуваються, але в силу 

прямої вказівки закону є недостатніми для встановлення конкретного юридичного 

факту» [301, c. 370]. Але тісний взаємозв’язок висновку про достатність доказів 

простежується не лише з правилом про допустимість доказів, встановленим ст. 78 

ЦПК України, а й  з правилом про належність (ст. 77 ЦПК України), оскільки 

логічно, що про достатність доказів може йтися лише щодо доказів, які містять 

інформацію про факти та обставини, з яких судом сформовано предмет 

доказування. 

Роздуми про співвідношення понять «достовірність доказів» та «достатність 

доказів» зумовлюють висновок про те, що оцінка доказів щодо їх достовірності 

передує висновку про достатність, оскільки лише оцінка доказу щодо ступеня 

правдивості доказової інформації дозволяє суду зробити й висновок про 

достатність доказів для підтвердження чи спростування факту чи обставини, що 
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встановлюються. Таким чином, взаємозалежність правил про належність, 

допустимість, достовірність, з достатністю доказів, є очевидною. 

У цивільному процесуальному законодавстві деких країн така очевидність 

знайшла свій прояв у законодавчій регламентації достатності доказів. Зокрема 

згідно з ч. 3 ст. 77 ЦПК Республіки Казахстан сукупність доказів визнається 

достатньою для вирішення цивільної справи, якщо зібрані допустимі та достовірні 

докази, що відносяться до справи, безспірно встановлюють істину про всі і кожну 

обставину, що підлягають доказуванню, або не спростовані стороною [218, c. 230]. 

Наведене дає підставу вважати, що лише після того, як судом зроблено 

позитивний висновок про належність, допустимість та достовірність доказів, може 

вирішуватися питання про їх достатність. І це абсолютно правильно. Докази, які не 

містять інформації про факти та обставини, що складають предмет доказування, а 

отже, є неналежними, а також докази, використані всупереч вимогам закону або не 

містять правдивої інформації про факт чи обставину, які встановлюються, не 

можуть оцінюватися щодо їх достатності, що зумовлено юридичною логікою. 

Таким чином, міркування про те, які критерії є переважними при оцінці доказів 

щодо їх достатності, зумовили наступний висновок: лише масив належних, 

допустимих та достовірних доказів дозволяє з більшою вірогідністю припускати 

існування чи, навпаки, відсутність факту чи обставини, які встановлюються. Тому 

баланс якості доказів (належність, допустимість, достовірність) та їх кількості і 

сприяє висновку про їх достатність чи недостатність для встановлення певного 

факту чи обставини. 

Достатність доказів не повинна розцінюватися як необхідність наявності 

великої кількості можливих доказів для підтвердження певної обставини чи факту. 

Наприклад, свідком дії (події) може бути велика кількість осіб, і про залучення усіх 

їх у процес наполягає сторона. Постає запитання: чи є доцільним задовольняти таке 

клопотання? Видається, що у таких випадках слід керуватися ч. 2 ст. 214 ЦПК 

України про те, що суд поряд із обов’язком забезпечити повне, всебічне та 

об’єктивне з’ясування обставин справи, повинен й усунути із судового розгляду 

все, що не має істотного значення для вирішення справи. Показання великої 
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кількості свідків не можна беззастережно розцінювати такими, що не мають 

істотного значення для вирішення справи, у даному випадку більш логічно 

говорити про принцип процесуальної економії, реалізація якого вимагає вжиття 

заходів щодо обмеження кількості свідків. Якщо ж викликані у судове засідання 

особи не підлягають допиту як свідки або відмовились від давання показань за 

підставами та у випадках, передбачених ст. 70, 71 ЦПК України, коло свідків може 

бути розширено. 

Протилежною недостатності доказів є проблема так званих «зайвих доказів» 

або великої кількості доказів для обгрунтування одного й того самого факту чи 

обставини. Логічно, що сторони, інші учасники справи намагаються надати 

якомога більшу кількість доказів, які, з їх точки зору, можуть обґрунтувати 

заявлені вимоги чи заперечення. Прагнення сторін, інших учасників справи подати 

якомога більшу кількість доказів в обгрунтування певного факту чи обставини не 

слід вважати фактором, який ускладнює чи затягує роботу суду. Видається, що 

подання максимально можливої сукупності доказів лише сприяє висновку суду по 

суті справи, ухваленню законного та обгрунтованого рішення. Водночас, якщо, 

наприклад, сторона наполягає на допиті великої кількості осіб, які були свідками 

однієї дії чи події, це об’єктивно значно затягне процес. 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить окремого 

положення, яке б прямо встановлювало право суду обмежувати кількість свідків. 

Але низка положень ЦПК України встановлюють фільтри, які сприяють залученню 

в процес належних свідків. Зокрема: ст. 69 — встановлює загальні вимоги до будь-

якого свідка; ст. 70 — визначає осіб, які не підлягають допиту як свідки; ст. 71 — 

закріплює право свідка відмовитися від давання показань; ч. 2 ст. 91 — передбачає 

необхідність у заяві про виклик свідка зазначити обставини, які може свідок 

підтвердити; положення матеріального законодавства про допустимість доказів 

тощо. З’ясування усіх цих питань, наприклад під час підготовчого засідання, 

сприятиме залученню у судовий разгляд свідків, показання яких є належними, 

допустимими та достовірними доказами. 
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У країнах з традиційно змагальною моделлю цивільного судочинства 

встановлення фільтрів для попередження подання занадто великої кількості або 

неналежних, недопустимих, недостовірних доказів, не вважається таким, що 

суперечить змагальній ідеології. Зокрема у цивільному процесі США прагнення 

обмежити кількість доказів, що подаються з метою економії часу, який суд може 

витратити на дослідження доказів, які не відносяться до справи, детально 

відображені у вигляді відповідних фільтрів та закріплені в Правилах подання та 

дослідження доказів більшості штатів, складених на підставі Федеральних правил 

про докази США 1975 р. [4, c. 208]. 

Категорія «достатність доказів» не може бути не обумовлена предметом 

доказування та його межами. При вирішенні питання про достатність доказів суд 

виходить з того, що доказуванню підлягають факти та обставини, якими 

обгрунтовуються вимоги чи заперечення та які окреслені судом як предмет 

доказування та встановлення. Таким чином, й висновок про достатність чи 

недостатність доказів робиться судом щодо лише тих фактів та обставин, з яких 

сформовано предмет доказування. Проте, предмет доказування формується судом з 

урахуванням припускаємої моделі правовідношення. У даному зв'язку вченими 

правильно зазначається, що неправильне визначення моделі спірного 

матеріального правовідношення може негативно впливати на оцінку достатності та 

взаємозв'язку доказів, оскільки в ході дослідження доказів та встановлення 

обставин фактичні дані, що отримані, будут «розподілятися» в рамках ложної 

моделі спірного матеріального правовідношення, складаючи видимість 

завершеності судового пізнання, в той час як  дійсне правовідношення лишиться не 

пізнаним [62, c. 32]. 

У контексті питання, що розкривається, не можна не сказати про те, що 

поняття «достатність доказів» іноді ототожнюють з поняттям «сукупність доказів» 

і зазначають: «…достатність доказів або їх сукупність…» [365, c. 334]. Вживання 

терміна «сукупність доказів» у такому ж значенні, як і «достатність доказів» є 

неправильним. Сукупність доказів — це усі надані з метою підтвердження чи 

спростування певного факту чи обставини докази, які можуть бути й неналежними, 
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недопустимими, недостовірними, достатньою ж може вважатися сукупність 

доказів, які після оцінки їх на предмет належності, допустимості та достовірності 

дозволяє суду зробити висновок про наявність чи відсутність фактів та обставин 

предмета доказування. 

Остаточний висновок про достатність чи недостатність доказів для 

підтвердження чи спростування факту чи обставини робиться судом після їх 

дослідження та оцінки, що відповідає логіці та вимогам статей 89, 229 та ін. ЦПК 

України про формат дослідження доказів у цивільному судочинстві та їх оцінки. 

Попередня ж оцінка на предмет достатності доказів може здійснюватися на будь-

якому етапі провадження у справі. 

Наведене переконує у тому, що доказів достатньо тоді, коли наявні у справі 

докази після їх перевірки щодо належності, допустимості та достовірності 

переконують у тому, що факти та обставини, які встановлюються, мали чи мають 

місце, і є підстави для ухвалення законного та обґрунтованого рішення. Для цього, 

на вимогу ч. 3 ст. 89 ЦПК України оцінка доказів на предмет достатності доказів 

повинна здійснюватися шляхом оцінки достатності кожного доказу окремо та всієї 

їх сукупності, що дає можливість всебічно та повно встановити  факти та 

обставини предмета доказування, характер  правовідносин, права та обов'язки 

учасників. 

Достатність доказів — оціночне поняття. Висновок про те, чи є достатньою 

сукупність доказів, поданих в обгрунтування певного факту чи обставини, у 

кожному конкретному випадку робиться судом у силу своїх переконань. Різні 

розумові здібності можуть зумовлювати й різні висновки про достатність доказів. 

Однакова сукупність доказів з однаковими якостями для одного судді може 

здаватися достатньою для підтвердження чи спростування факту, для іншого — ні. 

Тому правильно окремі процесуалісти вказують на індивідуальний характер оцінки 

доказів щодо їх достатності, а також на те, що неможливо дати однозначну пораду 

про достатність доказів, оптимальну на всі випадки [271, c. 96].  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

1. Висновок про те, що відповідна інформація є доказом, для учасника справи і 

для суду грунтується чи може грунтуватися на різних умовиводах. Ці висновки 

мають різні юридичні наслідки. Висновки учасника справи впливають на тактику 

доказування та доведення. Висновок про визнання певної інформації доказом 

судом слугує переконанню у існуванні або, навпаки, відсутності факту чи 

обставини, які встановлюються,  а результати переконання відображається у 

судовому рішенні.  

Враховуючи таку подвійність, видається обгрунтованим сутність доказів 

розкривати, відштовхуючись від цих обставин. Отже, докази — це: 1) надані суду 

учасниками справи у визначений законом спосіб та з застосуванням відповідних 

засобів, дані (інформація) про факти та обставини, якими обгрунтовуються вимоги 

чи заперечення; 2) докази — це дані (інформація), визнані судом доказами 

внаслідок їх дослідження та оцінки. 

2. Взаємозалежність та взаємообумовленість фактичних даних та 

процесуальної форми отримання інформації про них, дає підставу для висновку 

про те, що судовий доказ — поняття, у якому взаємопов’язані фактичні дані 

(інформація про обставини справи) та їх процесуальні джерела (засоби 

доказування), визначені цивільним процесуальним законом як зміст та 

процесуальна форма, але доказами у будь-якому разі можна вважати лише 

інформацію (дані) про факти та обставини. 

3. Цивільний процесуальний закон не потребує закріплення поняття «докази» 

в окремому положенні, оскільки поняття «докази» — багатоаспектне, включає не 

лише юридичну складову, а й логічну, психологічну тощо, а тому не може бути 

однозначно виражене у нормі закону. 

4. Запроваджувати невичерпний чи такий, що сприяє розширеному 

тлумаченню, перелік засобів доказування у цивільному процесуальному 

законодавстві є сьогодні недоцільним, оскільки вказівка законодавця на «та інші» 
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сприятиме неоднозначному розумінню, правовій невизначеності, а може, й 

зловживанням у сфері доказування.  

5. Належними є докази, отримана інформація з яких має взаємозв’язок з 

фактами та обставинами, що підлягають доказуванню учасниками справи, та 

встановленню судом. 

 Частиною 1 ст. 77 ЦПК України встановлено, що належними є докази, які 

містять інформацію щодо предмета доказування. Видається, що прив’язка 

законодавця до предмета доказування є зрозумілою, здебільшого, юристам. З 

метою надання більшої визначенності даному положенню, а також правильному 

розумінню усіма учасниками, особливо тими, які беруть участь у провадженні 

самостійно, не користуючись послугами професійного представника, доцільно 

правило належності, закріплене у ч. 1 ст. 77 ЦПК України, викласти у наступний 

спосіб: «Належними є докази, які містять інформацію про факти та обставини, 

якими сторони, інші учасники справи обгрунтовують свої вимоги чи заперечення». 

Правило належності доказів, закріплене у ст. 77 ЦПК України, сприяє більш 

швидкому та правильному розгляду справи, ухваленню законних та обґрунтованих 

судових рішень. Відхиляючи неналежні докази на вимогу ч. 4 ст. 77 ЦПК України, 

тим самим суд економить зусилля та час, прискорює захист прав, свобод та 

інтересів. Разом з тим, вимога цивільного процесуального закону про повноту та 

всебічність з’ясування обставин справи (ч. 2 ст. 214 ЦПК України) потребує 

обережності в оцінці доказів на предмет їх належності. 

6. Частина 3 ст. 77 ЦПК України закріплює право обгрунтовувати належність 

конкретного доказу для підтвердження вимог чи заперечень, виключно як право 

сторін. Таким чином, ч. 2 ст. 77 ЦПК України суперечить положенню ч. 2  ст. 12 

ЦПК України про рівність учасників справи щодо здійснення всіх процесуальних 

прав та обов'язків, передбачених законом, ст. 43 ЦПК України, яка серед 

сукупності змагальних прав, якими наділяє усіх без виключення учасників справи, 

закріплює й право подавати докази та давати усні та письмові пояснення, подавати 

свої доводи та міркування тощо, що, безумовно, необхідно вважати таким, що 
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включає й право обгрунтовувати належність доказів до фактів та обставин, якими 

обгрунтовуються вимоги чи заперечення. 

Частина 3 ст. 77 ЦПК України суперечить і положенням ст. 84 ЦПК України, 

якою врегульовано процесуальний порядок витребування доказів судом. По-перше, 

зазначена стаття закріплює право звернення до суду із клопотанням про 

витребування доказів за усіма учасниками справи. По-друге, обов'язок  учасника 

справи зазначити у заяві, зокрема, який доказ вимагається витребувати, та 

обставини, які можуть підтвердити даний доказ, фактично закріплює й обов'язок 

обґрунтовувати належність доказів. З метою уникнення висновків про те, що право 

обгрунтовувати належність доказів у цивільному судочинстві належить виключно 

сторонам,  видається обгрунтованим ч. 3 ст. 77 ЦПК України викласти у наступній 

редакції: «Сторони та інші учасники справи мають право обґрунтовувати 

належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень». 

7. На предмет належності докази оцінюються і судом, і учасниками справи, 

при цьому і суд, і учасники справи, оцінюють докази в одному аспекті — з точки 

зору їх здатності підтвердити або спростувати факти чи обставини, але висновок 

суду про належність доказів чи, навпаки, неналежність, має зовсім інші юридичні 

наслідки, ніж висновки учасників справи. Від висновку суду про належність чи 

неналежність доказів залежать результати судочинства, задоволення чи відмова у 

задоволенні вимог. 

Оцінка судом доказів щодо їх належності здійснюється як до виникнення 

судочинства, під час вирішення питання про відкриття провадження у справі, так і 

протягом усього провадження. Оцінка ж судом доказів щодо їх належності під час 

ухвалення рішення є остаточною, а результати саме цієї оцінки відображаються у 

мотивувальній частині. 

8. Допустимий доказ — це доказ, який в силу обумовлених суспільною 

необхідністю міркувань законодавця, серед інших належних доказів визнається 

законом таким, що підтверджує чи спростовує певний факт чи обставину. 

Положення закону про допустимість доказів одночасно поєднує і право, і 

обов’язок використовувати для підтвердження фактів лише ті засоби доказування, 
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які визначені законом, а також встановлює заборону на використання показань 

свідків як засобів дказування. 

 Висновок про те, чи є докази належними, набуває юридичного значення лише 

у разі, якщо його зроблено судом як суб’єктом, який встановлює предмет 

доказування та ухвалює рішення. Допустимість же доказів визначається законом, а 

обов’язком суду є дотримання його вимог. 

9. У наукових джерелах, у судовій практиці поняття «допустимість доказів» та 

«допустимість засобів доказування» застосовуються для позначення одного й того 

самого правового явища. Видається, що і термін «допустимість доказів», і термін 

«допустимість засобів доказування» мають право на вживання, але виключно 

залежно від контексту застосування. Якщо йдеться про зміст ч. 1 ст. 78 ЦПК 

України, більш обгрунтовано оперувати поняттям «допустимість доказів», якщо ж 

про зміст ч. 2 ст. 78 ЦПК України — «допустимість засобів доказування». 

10. Різнохарактерність порушень вимог закону щодо одержання доказів, які 

зустрічаються у судовій практиці і наводяться як приклади вченими, зумовлює 

думку, що положення ч. 1 ст. 78 ЦПК України про те, що суд не бере до уваги 

докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом, зобов’язує 

суд перевіряти законність одержання доказів. Рішення, засноване на доказах, 

отриманих з порушенням закону, не може вважатися законним і обгрунтованим. 

Iнформація про те, що докази одержані з порушенням закону від будь-кого з 

учасників процесу, повинна перевірятися, а факти та обставини, якими вони 

обґрунтовуються, досліджуватися, оцінюватися і, відповідно, відображатися в 

процесуальних актах. 

11. Необхідною умовою для вирішення питання про допустимість доказів, 

наданих сторонами та іншими учасниками справи в обгрунтування своїх вимог чи 

заперечень, є правильне формування предмета доказування. Включення до 

предмета доказування саме тих фактів та обставин, які здатні обгрунтувати вимоги 

чи заперечення, відповідно, сприяють висновку суду про належність та 

допустимість доказів, поданих з метою доказування фактів і обставин. 
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12. Окрім прив’язки до предмета доказування, правило, закріплене у ч. 2 ст. 77 

ЦПК України, найтіснішим чином пов’язане із засобами доказування, вичерпний 

перелік яких передбачений ч. 2 ст. 76 ЦПК. Зв’язок цей полягає у тому, що серед 

усіх засобів, передбачених ч. 2 ст. 76 ЦПК України, закон може вказувати лише на 

один з них як на допустимий доказ. Але не слід розцінювати правило, закріплене у 

ч. 2 ст. 76 ЦПК України про те, що обставини справи, які за законом мають бути 

підтвержені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими 

засобами доказування, як таке, що встановлює вимогу про використання чи 

застосування лише засобів доказування, закріплених у ч. 2 ст. 76 ЦПК України. 

Положення ч. 2 ст. 78 ЦПК України вказує на те, що законами (як правило, йдеться 

про матеріальне право) для вчинення окремих правочинів встановлено відповідні 

стандарти та правила, дотримання яких є необхідною умовою функціонування 

цивільного обігу, захисту приватних та суспільних інтересів тощо. Інформація про 

факти та обставини, отримана з інших джерел, об’єктивно не може бути 

достовірною, а тому такі докази не можуть вважатися допустимими. 

13. Специфічна роль матеріального права при вирішенні питання про 

допустимість того чи іншого доказу зумовлена тим, що і на засоби, які можуть 

бути використані для підтвердження фактів і обставин у суді, і на заборону щодо 

використання певних засобів доказування вказує, як правило, норма матеріального 

права. 

 Матеріальне право вказує на недопустимість використання показань свідків 

лише у окремих справах позовного та наказного проваджень. У справах окремого 

провадження на допустимі докази вказують й норми цивільного процесуального 

права. 

14. Специфіка розгляду та вирішення судами справ окремого провадження 

зумовлює вказати на те, що правило допустимості доказів набуває особливого 

значення у зв’язку з відсутністю сторін з протилежними інтересами, які 

заінтересовані у виявленні недопустимих доказів та в їх оспорюванні. Відсутність 

змагальності тією мірою, яка притаманна позовному провадженню, вимагає від 

суду особливої уваги щодо кваліфікації доказів на предмет їх допустимості. 
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15. Оцінка доказів на предмет їх належності та допустимості як розумова 

діяльність може здійснюватися протягом усього провадження. Остаточний же 

аналіз суду про належність та допустимість доказів здійснюється під час ухвалення 

рішення і відбивається у його мотивувальній частині. 

16. Допустимість та належність доказів — взаємопов’язані поняття. 

Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію 

щодо предмета доказування, а суд не бере до уваги докази, які не стосуються 

предмета доказування. Отже, логічно, що пізнання фактів та обставин, та 

дослідження наданих сторонами та іншими учасниками справи для їх 

підтвердження чи спростування докази, насамперед, вимагає оцінки щодо їх 

належності, а вже позитивний висновок про належність того чи іншого доказу чи 

доказів є поштовхом для оцінки доказів щодо їх допустимості. Те, що лише 

належний доказ можна перевіряти щодо його допустимості, сумнівів не викликає, 

проте належними можуть бути безліч доказів, а допустими — лише ті, які 

передбачені законом як допустимі. 

17. Достовірність доказів — один з предметних критеріїв оцінки доказів 

судом, встановлений ч. 2 ст. 89 ЦПК України, а в окремих країнах – складова 

стандарту доказування. 

 Новацією ЦПК України в редакції 2017 р. є положення, закріплене у   ст. 79:  

достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини 

справи. Міркування з приводу змісту зазначеного положення наводить на думку 

про його розмитість, невизначеність, аналогічність за змістовним навантаженням 

на положення ч. 1 ст. 77 ЦПК України про належність доказів. 

18. Достовірність доказу — це такий ступінь правдивості доказової 

інформації, яка дозволяє суду з високою ймовірністю переконатися у існуванні чи 

відсутності факту чи обставини, що встановлюється, а також визнати таку 

інформацію доказом. 

19. Достовірність доказів — категорія, яка взаємопов’язана та 

взаємообумовлена положеннями цивільного процесуального закону про 
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належність та допустимість доказів у цивільному судочинстві (статті 77, 78 ЦПК 

України).  

20. У судовій практиці недостовірність доказів пов'язують із наступними 

факторами: 1) неправдивими поясненнями сторін, третіх осіб (заявників та інших 

заінтересованих осіб), їхніх представників; 2) неправидивими показаннями свідків; 

3) фальсифікацією письмових та речових доказів тощо. 

21. Достатність доказів — також один з предметних критеріїв оцінки доказів 

судом, встановлений ч. 2 ст. 89 ЦПК України. 

  Щодо достатності для обгрунтування факту чи обставини можна оцінювати 

лише належні докази, оскільки лише докази, які містять інформацію про факти та 

обставини, з яких сформовано предмет доказування, є належними. 

22. Лише допустимі докази можуть бути визнані достатніми для 

підтвердження або спростування факту чи обставини. Відсутність допустимого 

доказу за наявності будь-якої кількості недопустимих для підтвердження певного 

факту доказів є підставою для висновку про недостатність доказів. 

Якщо законом встановлено допустимий (необхідний) доказ, таким чином, 

одного допустимого доказу може бути достатньо для підтвердження чи 

спростування певного факту чи обставини. Для підтвердження ж чи спростування 

фактів і обставин, для яких закон не встановлює допустимих доказів, кількість 

наявних у справі доказів набуває іншого значення. Наприклад, факт сумісного 

проживання подружжя без реєстрації шлюбу у суді з високою вірогідністю можна 

встановити лише у разі наявності сукупності доказів:  показань свідків, письмових 

та речових доказів (фото-, кінозйомки тощо). 

23. Оцінка доказів щодо їх достовірності передує висновку про достатність, 

оскільки лише оцінка доказу щодо ступеня правдивості доказової інформації 

дозволяє суду зробити й висновок про достатність доказів для підтвердження чи 

спростування факту чи обставини, що встановлюються. Таким чином, 

взаємозалежність правил про належність, допустимість, достовірність з 

достатністю доказів є очевидною. 
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24. Категорія «достатність доказів» тісно пов’язана з предметом доказування 

та його межами. При вирішенні питання про достатність доказів суд виходить із 

того, що доказуванню підлягають факти та обставини, якими обгрунтовуються 

вимоги чи заперечення та які окреслені судом як предмет доказування та 

встановлення. Таким чином, й висновок про достатність чи недостатність доказів 

робиться судом лише лише тих фактів та обставин, з яких сформовано предмет 

доказування. 

25. Поняття «достатність доказів» не можна ототожнювати з поняттям 

«сукупність доказів». Вживання терміна «сукупність доказів» у такому ж значенні, 

як і «достатність доказів» є необгрунтованим. Сукупність доказів — це усі надані з 

метою підтвердження чи спростування певного факту чи обставини докази, які 

можуть бути й неналежними, недопустимими, недостовірними, достатньою ж може 

вважатися сукупність доказів, які після оцінки їх на предмет належності, 

допустимості та достовірності, дозволяють суду зробити висновок про наявність чи 

відсутність фактів та обставин предмета доказування. 

26. Доказів достатньо тоді, коли наявні у справі докази після їх перевірки 

щодо належності, допустимості та достовірності з високим ступенем ймовірності 

переконують суд у наявності чи відсутності певного факту чи обставини. 

 Міркування про те, які критерії — кількісні чи якісні — є переважними при 

оцінці доказів щодо їх достатності, сприяють наступному висновку: лише масив 

належних, допустимих та достовірних доказів дозволяє з високою вірогідністю 

припускати існування чи, навпаки, відсутність факту чи обставини, які 

встановлюються. Тому баланс якості доказів (належність, допустимість, 

достовірність) та їх належної кількості і сприяє висновку про їх достатність чи 

недостатність для встановлення певного факту чи обставини. 

27. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів — 

взаємомообумовлені критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві, які 

знаходяться у нерозривному зв’язку і у відриві одне від одного втрачають 

юридичне значення. 
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РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНА ОСНОВА ДОКАЗУВАННЯ 

В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

3.1. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДОКАЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

На розвиток законодавства будь-якої країни впливають різні фактори — 

історичний, географічний, психологічний, соціологічний, соціокультурний та ін. 

[185, c. 6]. Не є виключенням й Україна. Політичні події кінця ХХ—початку ХХІ 

століть, серед яких — проголошення у 1991 р. незалежності України, прийняття 

Декларації про державний суверенітет України, стали поштовхом для проведення 

судово-правової реформи, завданням якої було приведення судової системи, а 

також усіх галузей права у відповідність до соціально-економічних та політичних 

змін, що відбулись у суспільстві [249]. 

Ратифікація Україною у 1997 р. Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 

до Конвенції [255] також стала передумовою імплементації європейських 

цінностей в сфері захисту прав людини до національного законодавства України, 

урахування рішень Європейського суду з прав людини при здійсненні судочинства 

національними судами тощо. 

Проведення реформи, ратифікація Конвенції та ін. фактори зумовили внесення 

й численних змін до ЦПК України 1963 р., які були спрямовані, в тому числі, й на 

посилення змагальних засад, які в усьому цивілізованому світі визнаються 

основоположними в сфері регулювання цивільних процесуальних правовідносин. 

Зміни та доповнення до ЦПК України поступово змінювали радянську ідеологію 

судочинства, яка характеризувалась домінуючим становищем суду. Одночасно з 

внесенням змін до чинного на той час ЦПК велась й робота з підготовки нового 

ЦПК України, який було прийнято у 2004 р. Основною ідеєю розробки була 

підготовка такого цивільного процесуального закону, який би сприяв доступному, 
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ефективному, справедливому правосуддю у цивільних справах, здійснюваному в 

розумні строки професійними та незалежними судами, тощо. 

Структура ЦПК України 2004 р. залишилася традиційною, як і всі 

кодифіковані акти, складалась із Загальної та Особливої частин. Загальна частина 

включала положення, які регламентують основоположні засади здійснення 

цивільного судочинства. Регламентація ж процесуального порядку розгляду та 

вирішення судами справ наказного, позовного та окремого проваджень, перегляду 

судових рішень, провадження за участю іноземних осіб тощо, була зосереджена в 

Особливій частині. 

Загальна специфіка розташування норм у ЦПК України 2004 р. зумовила й 

закріплення положень, що регламентують доказування особами, які беруть участь 

у справі, встановлення судом фактів і обставин у цивільному процесі. Положення, 

які закріпили поняття доказів, види доказів у цивільному процесі, правила про 

належність та допустимість доказів, про обов’язки доказування, звільнення від 

доказування, були розміщені у Загальній частині (Глава 5 Розділу І). Така 

законодавча конструкція не була новою, в усіх попередніх кодифікованих актах 

зазначені положення були розміщені у такий саме спосіб. У звязку з тим, що 

загальні норми про докази і доказування у цивільному судочинстві розміщені в 

Загальній частині цивільних процесуальних кодексів майже усіх пострадянських 

країн, доказування у цивільному процесі називають «загальним процесуальним 

інститутом» [271, c. 17], незважаючи на те, що специфіка доказування у справах 

наказного та окремого проваджень, при перегляді судових рішень вищестоящими 

судами тощо, відображена в Особливій частині. 

Остання реформа процесуального законодавства суттєво змінила «обличчя» 

Цивільного процесуального кодексу України в редакції 2017 р. як у цілому, так і в 

частині регулювання сфери доказування. З’явились новели, які були відсутні у 

ЦПК України 2004 р., зокрема: до складу засобів доказування включено електронні 

докази (ч. 2 ст. 76), про достовірність доказів (ст. 79), про достатність доказів (ст. 

80) тощо.  Законодавцем обгрунтовано перенесено положення про процесуальний 

порядок витребування доказів (ст. 84),  оцінки доказів (ст. 89) до Глави 5 «Докази 
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та доказування» тощо. Водночас традиційним залишилось місце основоположної у 

регулюванні цивільного процесуального доказування Глави 5, -  у Загальних 

положеннях. Загальний (декларативний) характер положень Глави 5 «Докази та 

доказування» є очевидним, їх дія розповсюджується на усю цивільну процесуальну 

діяльність, незалежно від виду провадження. Положення ж Особливої частини 

відображають особливості у розпорядженні правами та обов’язками в сфері 

доказування зокрема, у справах окремого провадження, в апеляційному 

провадженні тощо (ч. 2 ст. 294, п. 6 ч. 2 ст. 356 ЦПК України та ін.). 

Серед масиву положень цивільного процесуального законодавства, які 

встановлюють права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у доказуванні, особливе місце посідає ст. 12 ЦПК України, яка в 

цілому зберегла редакцію та загальний зміст ст. 10 ЦПК України 2004 р. Сьогодні 

ст. 12 сприймається як базова для здійснення цивільного судочинства і значною 

мірою визначає загальну ідеологію провадження у цивільних справах. Шляхом 

закріплення у зазначеній статті з одного боку положень про те, що цивільне 

судочинство здйснюється на засадах змагальності сторін, що учасники справи 

мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обовязків, 

передбачених законом, а з другого боку – положень про відповідальність за 

вчинення чи невчинення процесуальних дій, про  ризики настання наслідків у разі 

нехтування процесуальними правами та обовязками, про обовязки суду, 

спрямовані на розяснення учасникам процесу їхніх прав та обовязків, сприяння в 

реалізації ними прав, передбачених Кодексом тощо, дозволяє уявити 

співвідношення у розстановці сил в сфері доказування. 

Баланс у правах та обов’язках суду та учасників справи в сфері  доказування, 

закладений у змісті ст. 12 ЦПК України, забезпечує змагальний процес, а також 

дозволяє виконати завдання та сприяє у досягненні мети цивільного судочинства, 

встановленій у ч. 1 ст. 2 ЦПК України.  

Положення цивільного процесуального законодавства, якими урегульована 

сфера доказування, відрізняються «адресністю», тобто звернені до відповідного 

суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Враховуючи загальноприйняту в 
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цивільній процесуальній доктрині класифікацію  субєктів цивільних 

процесуальних правовідносин можна виділити: 1) положення, які встановлюють 

права та обов’язки суду, спрямовані на встановлення фактів та обставин, на 

сприяння у доказуванні учасникам справи (ч. 5 ст. 12, ч. 2 ст. 13, ч. 4 ст. 77, ч. 1 ст. 

78, ч. 2 ст. 80, ч. 7 ст. 81, ст. 84, ст. 87, ч. 2 ст. 294 та ін. ЦПК України); 2) 

положення, які встановлюють права та обов’язки безпосередньо суб’єктів 

доказування — учасників справи, та правовідносини як між ними у даній сфері, так 

і між ними і судом (статті 12, 13, 81, 82, 83 та ін. ЦПК України); 3) положення, які 

встановлюють обов’язки органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ із надання висновків, які, по суті, є письмовими доказами 

(ч. 6 ст. 56, ст. 57, ч. 2 ст. 312 та ін. ЦПК України); 4) положення, які встановлюють 

права та обов’язки осіб, які сприяють у доказуванні, встановленні фактів та 

обставин, зокрема свідків  (ч. 2 - 4 ст. 69, ст. 71 ЦПК України), експертів (ч. 3 – 8 

ст. 72 ЦПК України)  тощо. 

Незалежно від суб’єктної прив’язки, здебільшого усі статті, якими 

урегульовано сферу доказування, встановлення фактів і обставин, містять санкції 

за нереалізацію, невиконання або неналежне виконання суб’єктами цивільних 

процесуальних правовідносин, передбачених законом прав та обов’язків (ч. 4 ст. 

12, ч. 4 ст. 43, ч. 4 ст. 81, ч. 8 ст. 84 та ін. ЦПК України).  

Дослідження нормативного регулювання доказування, встановлення фактів і 

обставин у цивільному процесі зумовлює необхідність окремого аналізу Глави 5 

Розділу І «Докази та доказування»  Загальних положень ЦПК України, яка у 

системі цивільних процесуальних норм є основною главою, у якій  зконцентровані 

норми такої спрямованості. 

Зазначений розділ складається з основних положень, які безпосередньо 

встановлюють: поняття доказів (ч. 1 ст. 57), види доказів, їх поняття та зміст (ч. 2 

ст. 76), правила про належність, допустимість, достовірність та достатність доказів 

(ст. 77 - 80), обов’язки доказування і подання доказів (ст. 81, 83), підстави 

звільнення від доказування (ст. 82), процесуальний порядок витребування доказів 

судом (ст. 84), огляд доказів за їх місцезнаходженням (ст. 85), огляд речових 
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доказів, що швидко псуються ( ст. 86), судових доручень щодо збирання доказів 

(ст. 87) та їх виконання (ст. 88), а також положення щодо оцінки доказів у 

цивільному судочинстві (ст. 89). 

Видається правильним рішення законодавця зконцентрувати положення про 

процесуальний порядок допиту свідків (ст. 90 – 94), про письмові докази (ст. 95-

96), про речові докази (ст. 97 – 98), про електронні докази (ст. 100 – 101), про 

висновок експерта (ст. 102 – 113), про забезпечення доказів (ст. 116 – 119) 

окремими параграфами саме у Розділі 5, який аналізується. У ЦПК України в 

редакції закону 2004 р. зазначені норми були розміщені у різних розділах, що 

створювало певні труднощі у їх застосуванні. 

Аналіз положень, які утворюють Главу 5 Розділу І Загальних положень ЦПК 

України, дозволяє стверджувати, що у своїй сукупності вони складають цілісну  

підсистему взаємопов’язаних та взаємообумовлених положень, які у взаємодії з 

іншими підсистемами, зокрема тими, що регламентують принципи цивільного 

процесуального права, правосуб’єктність у цивільному процесі тощо, дозволяють 

досягти мети доказування, встановлення фактів та обставин у цивіьному 

судочинстві. 

В ЦПК України 2004 р. глава, що аналізується, називалась «Докази». Проте, 

окрім положень про докази, їх види (засоби доказування), про належність та 

допустимість доказів у цивільному процесі, статті 60 та 61 даного Розділу 

встановлювали й специфіку доказування. Зокрема, ч. 3 ст. 60 містила роз’яснення, 

що саме підлягає доказуванню у цивільному процесі,  ст. 61 встановлювала 

обставини, які не підлягали доказуванню тощо. 

Глава 5 Розділу І ЦПК України в редакції 2017 р. також наповнена 

положеннями про докази та доказування учасниками справи фактів та обставин та 

їх встановлення судом. У даному зв’язку видається обгрунтованим коригування 

назви Глави 5 Розділу І ЦПК України  2017 р. з «Докази» на «Докази та 

доказування». Водночас, параграф 1 зазначеного розділу дістав назву «Основні 

положення про докази», незважаючи на те, що зокрема ст. 81 цього параграфу 

встановлює обовязки доказування і подання доказів, ст. 82 – підстави звільнення 
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від доказування, ст. 83 – процесуальний порядок подання доказів, ст. 84 – 

витребування доказів судом та інші специфічні аспекти, повязані з доказуванням. 

Очевидно, назва параграфу повинна відповідати змісту, а назва «Основні 

положення про докази і доказування» охоплювала б його. 

Доказування, встановлення фактів та обставин у цивільних справах — 

багатогранні поняття, які охоплюють чи не найбільшу кількість компонентів 

цивільного процесу. Зазвичай ці компоненти об’єднують в поняття «інститут 

доказування». 

Традиційно будь-яку галузь права, незалежно від того, матеріальний чи 

процесуальний характер вона має, тлумачать як сукупність [307, c. 266] чи систему 

норм [96, c. 15]. Усередині ж галузі права прийнято виділяти підгалузі та інститути. 

Поняття «підгалузь права» розуміється як частина певної галузі, яка об’єднує 

правові норми та інститути, які регулюють суспільні відносини, що мають певне 

самостійне значення у межах їх відповідного типу [400, c. 537], або як систему 

однорідних предметно-пов’язаних інститутів певної галузі права [307, c. 270]. 

Аналіз теорії права дозволяє констатувати, що підгалузі права виділяються 

теоретиками в межах матеріального, а не процесуального права. Зокрема спадкове 

право виділяють як підгалузь цивільного права, яка складається з наступних 

правових інститутів: спадкування за законом і спадкування за заповітом [162, c. 

62], банківське право як підгалузь фінансового [379, c. 39], лісове, гірське, водне — 

екологічного [307, c. 270] тощо. 

Поняття «інститут права» застосовується практикуючими юристами, 

науковцями, досить часто для позначення різних правових явищ. Проблема 

невизначеності поняття «інститут права», розуміння його як чогось середнього між 

нормою та галуззю права, зловживання цим терміном [402, c. 61] залишаються 

актуальними й сьогодні. 

Теоретиками права поняття «інститут права» розуміється як «група 

взаємопов’язаних юридичних норм, що регулюють окремий вид суспільних 

відносин; елемент системи права. Розрізняють галузеві, міжгалузеві та комплексні 

інститути. До галузевих відносять, зокрема, інститут громадянства, оподаткування, 
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права на спадщину тощо [402, c. 61; 399, c. 701-702], які функціонують у рамках 

певної галузі права, в даному випадку конституційного, фінансового, цивільного. В 

системі процесуального права прийнято виділяти, зокрема, інститут цивільного 

процесуального представництва [359, c. 65], інститут позову (інститут зустрічного 

позову) [40, c. 234] та інші. 

Що стосується доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному 

процесі, то дану сферу судової діяльності також традиційно називають 

«інститутом» [349, c. 40]. Характеризуючи судове доказування як інститут, вчені 

обґрунтовано вказують на те, що він є міжгалузевим, оскільки обумовлений 

наявністю подібного інституту в усіх процесуальних галузях права [271, c. 22; 294, 

c. 8], а також комплексним, адже норми про докази та доказування розташовані як 

у Загальній, так і в Особливій частинах цивільного процесуального права, а також 

у нормах матеріального права [271, c. 22]. Окрім того, в межах цілісного інституту 

доказування також виділяють інститути, зокрема інститут судової експертизи, який 

складається з відносин щодо призначення, провадження експертизи, отримання та 

оцінки висновку експерта; інститут письмових доказів, який складається з відносин 

щодо подання, розкриття, дослідження та оцінки письмових доказів, та ін., що й 

дає підставу вважати, що наявність таких різних процесуальних відносин є 

передумовою для виділення самостійного правового інституту [348]. Таким чином 

як інститут цивільного процесуального права сфера доказування, встановлення 

фактів і обставин складається з сукупності норм, які регулюють правовідносини в 

даній сфері. Ці норми є найважливішою ланкою в цілісній системі цивільного 

процесуального права, пов’язані з усіма іншими інститутами та окремими 

нормами, «працюють» у сукупності та взаємозв’язку. 

У контексті визначення місця норм, якими урегульоване доказування, 

встановлення фактів і обставин у цивільному процесі, не можна не помітити, що в 

останній період часу інтенсивно став застосовуватися термін «доказове право» 

[325, c. 77; 187, c. 28; 347, c. 4; 271, c. 10; 10, c. 183-185; 11, c. 6], «інститут 

доказового права [358, c. 133]». 
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Дане поняття не є новим у процесуальній науці, поняття «доказове право» 

широко застосовувалося, зокрема, і у радянський період часу, особливо 

представниками науки кримінально-процесуального права [323, c. 4]. 

Аналіз висновків про зміст поняття «доказове право» свідчить про те, що 

розуміння його змісту було і є різним. Так, відомий теоретик судових доказів та 

доказування М. В. Жогін до змісту доказового права включав «норми 

процесуального права, що регламентують мету, порядок, межі і зміст доказової 

діяльності», причому йдеться виключно про норми кримінально-процесуального 

права, про матеріальне право не згадується [323, c. 4]. Деякі сучасні представники 

цивільної процесуальної науки до змісту доказового права включають, відповідно, 

норми цивільного процесуального права [348; 347б сю 62], деякі — усіх відомих 

процесуальних галузей, оскільки між ними простежується певна єдність принципів 

доказової діяльності, подібність або тотожність поняття доказів та засобів 

доказування, предмета доказування, доказової діяльності, її суб’єктів, загальність 

мети доказування та ін. [325, c. 77], а прихильники останньої точки зору до 

доказового права включають норми тих глав процесуальних кодексів, які 

регулюють предмет доказування, порядок збирання, перевірки та оцінки 

матеріалів, належність і допустимість доказів, їх процесуальні джерела; норми, в 

яких сформульовано завдання і засади процесу доказування, що передбачають 

права та обов’язки суб’єктів процесу, які регулюють дії із збирання та перевірки 

доказів; що встановлюють підстави, порядок прийняття та обґрунтування 

процесуальних рішень [399, c. 271]. 

Аналіз досліджень, присвячених цивільному процесу зарубіжних країн, дає 

підстави припускати, що застосування поняття «доказове право» у наукових та 

навчальних джерелах, зумовлено традиційним існуванням такого поняття, такої 

галузі та законів, які окремо регулюють докази та доказування, у країнах 

англосаксонської правової сім’ї, або сім’ї загального права. Відомий вчений в 

галузі порівняльного правознавства В. К. Пучинський у минулому столітті писав, 

що юридичний лексикон в Англії має навіть термін «доказове право» та окремі 

закони про докази, що зумовлено традиціями, відповідно до яких питання 



 197 

доказування в Англії здавна регламентувалося, наскільки це було максимально 

можливо, однаково і одночасно для цивільного і для кримінального процесів [264, 

c. 106, 176]. И. В. Решетникова, застосовуючи поняття «доказове право» вказує, що 

в американських коледжах цивільний процес викладається окремо від доказового 

права, оскільки, на думку не лише американських юристів, доказування у 

цивільному, арбітражному, кримінальному процесах має багато спільного: предмет 

доказування, розподіл обов’язків по доказуванню, ті самі засоби доказування та ін. 

[271, c. 10]. О. В. Кудрявцева, предметом досліджень якої є сучасний цивільний 

процес Англії та його реформи, також вказує, що в Англії процесуальний порядок 

доказування та встановлення фактів і обставин регулюється окремим законом про 

докази у цивільних справах 1995 р. [168, c. 81]. Правила цивільного судочинства, 

які були прийняті у 1998 р. внаслідок проведення судової реформи і є основним 

актом для здійснення судочинства у цивільних справах в Англії, визначають 

процедуру отримання і використання засобів доказування, але базові нормативно-

теоретичні положення, що визначають допустимість деяких джерел інформації, їх 

доказову силу, що встановлюють доказові привілеї, містяться в Законах про 

докази. Така одночасна регламентація сфери доказування, встановлення фактів та 

обставин у цивільному процесі, Правилами цивільного судочинства та Законами 

про докази, зумовлює виділення самостійної галузі доказового права [81, c. 155]. У 

США процесуальний порядок доказування, так само, як і в Англії, регулюється 

Федеральними правилами про докази США (1975) та Законами про докази штатів, 

а доказовий процес виділяється як самостійна галузь процесуального права [390, c. 

28, 256; 81, c. 273]. Таким чином, особливості законодавчого регулювання сфери 

доказування, встановлення фактів та обставин, які полягають у виокремленні 

доказового права у самостійну галузь у зв’язку з наявністю окремих законів про 

докази в країнах сім’ї загального права, вплинули на виникнення та застосування 

поняття «доказове право» російськими та українськими процесуалістами. Втім 

видається, що говорити про існування доказового права в нашій країні є 

необгрунтованим, оскільки такої окремої галузі з відповідним окремим 

регулюванням не існує. Норми, які встановлюють порядок доказування юридично 
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заінтересованими особами фактів та обставин, якими обґрунтовуються вимоги чи 

заперечення,  встановлення їх судом, зосереджені в цивільному процесуальному 

законодавстві та в нормах матеріального права. 

Схожість сфери доказування, встановлення фактів та обставин, в усіх видах 

судочинств — цивільному, кримінальному, господарському, адміністративному, 

яка проявляється, зокрема, у загальних засадах та правилах, загальних законах 

пізнання тощо, зумовила не лише поширення застосування поняття «доказове 

право», а й стала однією з підстав виникнення дискусії про необхідність 

об’єднання усіх процесуальних галузей права в загальне судове (процесуальне) 

право. Концепція загального судового права, яка була запропонована на початку 

ХХ ст., а сьогодні привертає увагу окремих процесуалістів, базується, в тому числі, 

й на спільності факторів, які складають сферу доказування, встановлення фактів та 

обставин [179, c. 19-42]. 

Протягом усього часу розвитку цивільного процесуального права та 

законодавства дискутується питання про те, яке право, матеріальне чи 

процесуальне, є головним у регулюванні сфери доказування та встановлення 

фактів і обставин. Полеміка про взаємозв’язок матеріального та процесуального 

права зумовлена залежністю однієї галузі від іншої [96, c. 14]. 

Пріоритет матеріального права над процесуальним властивий законодавству 

та судовій практиці країн, яких відносять до країн романо-германської правової 

сім’ї. Домінування матеріального права при розгляді та вирішенні судами 

цивільних справ є традиційним і для колишніх радянських республік, у складі яких 

була Україна. Так, іще наприкінці ХІХ ст. Ю. С. Гамбаров писав: «Цивільний 

процес являє собою ніщо інше, як форму судового здійснення норм матеріального 

цивільного права з метою захисту таких само інтересів, які маються на увазі 

матеріальним правом, але недостатньо ним забезпечуються [83, c. 93]. 

У висновках відомих радянських вчених хоча й не йшлося про перевагу 

матеріального права над процесуальним, але вказувалося на те, що «процесуальне 

право повинно бути прилаштоване до матеріального», що без матеріальної галузі 

права процесуальна галузь права була безцільною, при цьому обґрунтовано 
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зазначають, що слід розрізняти співвідношення матеріального та процесуального 

права від співвідношення матеріального і процесуального правовідношення, а 

також суб’єктивні права та обов’язки, що складають їх зміст. Існування 

матеріальних правовідносин не обумовлено наявністю процесуальних і навпаки. 

Процесуальні правовідносини існують самостійно, їх призначення у тому, щоб 

забезпечити вирішення правового спору, навіть за умов невстановленності умов 

для застосування норми матеріального права [96, c. 14, 19]. 

У сучасних наукових джерелах зустрічається точка зору про те, що стосовно 

сфери доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі, панівну 

роль відіграє процесуальне законодавство [187, c. 28]. 

У контексті ієрархії норм права, якими урегульовано доказування та 

встановлення фактів і обставин у цивільному процесі, видається, що надавати 

переважного значення матеріальному чи, навпаки, процесуальному праву, є 

недоцільним, оскільки лише їх взаємодія, а не окреме значення, дозволяють 

учасникам справи доказати та довести, а суду встановити факти та обставини, 

якими обґрунтовуються вимоги чи заперечення. Разом із тим, не можна не 

зазначити, що цивільне процесуальне законодавство України віддає перевагу 

нормам матеріального права. Так, серед підстав скасування рішення суду першої 

інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення апеляційним судом є, 

згідно з п. 4 ч. 1 ст. 376 ЦПК України, порушення норм процесуального права або 

неправильне застосування норм матеріального права. Втім, згідно з ч. 2 цієї самої 

статті порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування 

або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення 

справи. Таким чином, порушення або неправильне застосування норм 

матеріального права є абсолютною підставою для скасування рішення суду першої 

інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення апеляційним судом, а 

порушення чи неправильне застосування норм процесуального права — ні. 

Доцільність наведених законодавчих положень, з точки зору впливу на захист 

прав, свобод та інтересів, є беззаперечною, але те, що законодавець панівну роль 

віддає матеріальному праву, також є очевидним. І це невипадково. Матеріальні 
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галузі права регламентують правовідносини між суб’єктами матеріальних 

правовідносин певного виду, процесуальні ж — між суб’єктами процесуальних 

правовідносин у разі виникнення конфлікту між суб’єктами матеріальних 

правовідносин, або ж у разі необхідності захисту безконфліктних прав, свобод та 

інтересів (приміром, деякі справи окремого провадження), які також урегульовані 

нормами матеріального права. Тому в сучасній теорії процесуального права й 

зазначається, що головним призначенням матеріальних норм є регулювання 

нормального виникнення, розвитку та зупинення соціально значимих суспільних 

відносин, процесуальні ж створені для забезпечення реалізації матеріальних норм у 

випадках виникнення різних відхилень від нормального розвитку соціально 

значимих суспільних відносин і спрямовані на їх захист [179, c. 1]. 

Відомо, що саме норми матеріального права визначають: 1) склад фактів та 

обставин матеріально-правового характеру, які є основними у складі фактів та 

обставин предмета доказування [68, c. 54-58]; 2) докази, якими можуть бути 

обґрунтовані вимоги чи заперечення. Саме норми матеріального права сприяють 

висновкам суду про належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. 

Разом із тим, жоден кодифікований акт чи закон, які прийнято називати 

«матеріальним правом», не містить конкретизуючих положень про докази чи 

специфіку доказування при виникненні конфліктних ситуацій. Так само 

однозначно матеріальне право не вказує, приміром, на факти та обставини, які 

необхідно включати до предмета доказування, на осіб, які в тих чи інших випадках 

повинні залучатися судом як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору, а отже, й на включення їх до суб’єктів доказування з відповідним 

комплексом прав та обов’язків щодо подання доказів, їх дослідження тощо. У 

таких випадках суддівський досвід відіграє вирішальну роль. 

У висновках про юридичний характер норм права, які регламентують 

доказування, встановлення фактів і обставин у цивільному процесі, обґрунтовано 

зазначається, що вони носять імперативно-диспозитивний характер, оскільки 

відображають метод правового регулювання цивільних процесуальних 

правовідносин, прав та обов’язків суб’єктів доказування [347, c. 53]. 
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До положень імперативного характеру однозначно можна віднести положення 

ст. 78 ЦПК України про допустимість доказів: згідно з ч. 1 цієї статті суд не бере до 

уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом, а 

відповідно до ч. 2 — обставини справи, які за законом мають бути підтверджені 

певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами 

доказування. Такий само характер носить ст. 81 ЦПК України, яка регламентує 

обов’язки доказування і подання доказів, ст. 82 ЦПК України, якою врегульовано 

підстави звільнення від доказування, та інші. 

Імперативним є положення ч. 3 ст. 12 ЦПК України, яка зобов’язує кожну 

сторону довести  обставини, які мають значення для справи і на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, положення про обов’язок 

подавати докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не 

приховувати докази (п. 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК України) та ін. 

Диспозитивний характер носять, здебільшого, положення, у яких закріплені 

права. Зокрема відповідно до ч. 2 ст. 12 ЦПК України учасники справи мають рівні 

права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов’язків, передбачених 

законом. У ч. 1 ст. 43 ЦПК України закріплено сукупність прав, що дозволяють 

учасникам справи обґрунтувати вимоги і заперечення. Серед таких прав - право 

знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, брати участь у дослідженні 

доказів, наводити свої доводи та міркування, заперечення проти заяв, клопотань, 

доводів і міркувань інших осіб тощо. 

Окрім положень, які можна віднести до певного виду — імперативних чи 

диспозитивних, у цивільному процесуальному законодавстві закріплено й низку 

положень, які не можна характеризувати однозначно. Приміром, положення ч. 1 ст. 

57 ЦПК України: доказами є будь-які  дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи. Подібні положення називають «узагальнюючими», оскільки 

вони не є самостійною нормативною основою виникнення, зміни чи припинення 

правовідносин між учасниками доказової діяльності [347, c. 52]. Видається, що 
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назва «узагальнюючі положення» є не зовсім такою, що відповідає природі 

вказаних норм. Очевидно, що такі положення мають, здебільшого, 

роз’яснювальний (тлумачний) характер. 

Незалежно від того, імперативний, диспозитивний чи роз’яснювальний 

характер мають ті чи інші норми цивільного процесуального права, якими 

врегульовано доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі, 

усі вони у своїй взаємодії складають систему, що встановлює процесуальний 

порядок і є основою для доказування учасниками справи, для встановлення судом 

фактів і обставин, сприяння у цій діяльності особами, які є іншими учасниками 

судового процесу, зокрема, свідками, експертами, спеціалістами. 

 

3.2. РОЛЬ СПЕЦИФІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОКАЗУВАННЯ  

У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Наукові висновки про характер цивільного судочинства певної країни, 

насамперед, базуються на специфіці регулювання національним цивільним 

процесуальним законодавством змагальних засад, принципу змагальності. 

Інтенсивне оновлення цивільного процесуального законодавства України в бік 

розширення змагальних засад розпочалось у дев’яностих роках минулого століття 

внаслідок набуття Україною незалежності, зміни політичного курсу, сприйняття 

найважливіших цінностей в сфері захисту прав людини тощо. 

Положення про те, що змагальність сторін, свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості — одна з основних засад 

судочинства, було закріплено у ч. 3 ст. 129 Конституції України. Зазначена норма 

— норма прямої дії, яка є обов’язковою для правотворців та правозастосувачів, а 

тому відбилася у багатьох законодавчих актах і стала поштовхом для поступового 

запровадження ідей змагальної моделі судочинства, які тривалий час успішно 

реалізуються у розвинених країнах, особливо у країнах сім’ї загального права. 

З точки зору доктрини цивільного судочинства, викладене конституційне 

положення може здаватися не зовсім коректним, оскільки сприяє висновку про те, 
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що Основний Закон пов’язує змагальність виключно із сторонами судового 

процесу, що не зовсім узгоджується з багатьма нормами ЦПК України, згідно з 

якими змагальні права розповсюджуються на усіх учасників справи рівною мірою 

(зокрема статті 12, 43 та ін. чинного ЦПК України). Проте дія ст. 129 Конституції 

України розповсюджується на будь-яке судочинство, а не лише на цивільне, таким 

чином редакція ст. 129 Конституції України про змагальність сторін є в цілому 

обгрунтованою. Аналіз змісту п. 3 ст. 129 Конституції України наводить також на 

думку, що редакція зазначеного конституційного положення певною мірою 

протиставляє змагальність сторін, свободу в наданні ними суду своїх доказів і 

доведення перед судом їх переконливості. Складається враження, що це — окремі 

елементи, між тим свобода сторін у наданні суду своїх доказів, доведення перед 

судом їх переконливості — складові змагальності. 

Прийняття Конституції, здійснення судової реформи ознаменувалися 

внесенням змін до багатьох законодавчіх актів. Зокрема до ЦПК України 1963 р. 

Законом України № 27/96-ВР від 02.02.1996 р. «Про внесення змін і доповнень до 

Цивільного процесуального кодексу України» було внесено низку змін, які 

радикально змінили сутність цивільного судочинства. Серед новел, які були 

запроваджені зазначеним Законом, особливо слід відзначити ст. 15 «З’ясування 

судом обставин справи на засадах змагальності», якою змагальність була 

проголошена засадою розгляду і вирішення цивільних справ, та ст. 30 «Обов’язки 

доказування і подання доказів», яка обмежила суд у доказовій активності і 

перенесла цей тягар на сторони, суду ж залишилась роль суб’єкта, який сприяє 

сторонам у доказуванні шляхом витребування доказів у разі надходження від 

сторін клопотання [239]. Зазначені положення з певним коригуванням було 

перенесено до ЦПК України 2004 р., зокрема до ст. 10, а також  закріплені у ЦПК 

України в редакції 2017 р. (ст. 12). 

Нові юридичні конструкції викликали широку наукову дискусію, яка 

продовжується й сьогодні. Особливо жвавим стало обговорення скасування права 

суду збирати, витребувати докази за власною ініціативою у справах позовного 
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провадження у спосіб, який тривалий час був закріплений у цивільному 

процесуальному законодавстві. 

Внаслідок звуження функціональних обов’язків суду щодо доказування 

з’явились висновки вітчизняних вчених про те, що сучасне цивільне судочинство 

України набуло змагальної форми, що у 1996 р. на зміну процесу слідчому 

прийшов змагальний [365, c. 98]. Аналогічна точка зору висловлюється і у 

Російській Федерації [358, c. 83], цивільне процесуальне законодавство якої має 

спільне коріння з українським. У зв’язку з такими висновками виникли закономірні 

питання про сутність змагальної форми (моделі) цивільного судочинства, про 

конструктивні елементи змагального цивільного процесу, а також про загальну 

модель чи тип цивільного судочинства України. 

Виникнення інтересу до цієї проблематики також зумовлено твердженням 

процесуалістів про те, що «правосудним може бути лише змагальний процес» [262, 

c. 154], що «лише змагальна система може являти собою найбільш справедливий 

спосіб ведення справ — єдиний спосіб, що дає кожній зі сторін зіграти свою власну 

роль» [141, c. 12-13]. 

Традиційно в наукових та навчальних джерелах виділяють слідчу 

(інквізиційну) та змагальну форми, типи, моделі [4, c. 55; 85, c. 28], системи [141, c. 

12-13] цивільного судочинства, причому в окремих наукових джерелах 

категорично зазначається, що «процес може бути побудований або за слідчим 

принципом, або за принципом змагальності» [172, c. 189]. 

У більшості випадків наукові висновки про сутність слідчого (інквізиційного) 

принципу цивільного судочинства [85, c. 28], слідчої моделі, зводяться до 

«активності суду у з’ясуванні обставин справи» [262, c. 16], у зв'язку з чим 

логічним видається виділення складових такого типу цивільного судочинства.  

Класики-процесуалісти у кінці XIX—на початку XX ст. розкривали активність 

суду у слідчому процесі через обов’язок збирання та підготовки процесуального 

матеріалу, причому абсолютно незалежно від волі та діяльності сторін, суд при 

цьому стає самостійним дослідником фактичних обставин справи, а сторони 

нарівні зі свідками, набувають значення лише засобів, джерел, звідки суд бере 
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необхідні йому свідчення [83, c. 208; 43, c. 101]. Висновки та погляди про сутність 

слідчої моделі цивільного судочинства з тих часів суттєво не змінились. У 

подібний спосіб розкривається природа слідчої моделі цивільного судочинства й 

сучасниками [85, c. 28]. Беручи за основу традиційне уявлення про слідчий процес, 

окремі вчені до зазначених факторів, які є визначальними для характеристики 

слідчого процесу, додають й деякі інші, зокрема наявність у суду права вказувати 

сторонам, які докази у справі повинні бути пред’явлені [4, c. 59]. 

Нескладно помітити, що, здебільшого, зміст слідчого (інквізиційного) процесу 

пов’язують з особливостями розподілу обов’язків щодо доказування, які полягають 

у верховенстві суду у цьому процесі, у закріпленні законодавчих положень, які 

зобов’язують суд брати тягар доказування на себе. 

Враховуючи наукові висновки, зроблені в різні часи розвитку цивільного 

процесуального права, можна виділити наступні характерні ознаки, що складають 

сутність та структуру слідчої моделі цивільного процесу: 1) суд визначає межі, 

порядок та інші параметри доказування; 2) на суд покладається обов’язок збирати 

та готувати необхідний фактичний матеріал; 3) будучи «куратором» доказування, 

суд має право вказувати особам, які беруть участь у справі, на докази, що 

підтверджують вимоги чи заперечення; 4) зумовлена вказаними чинниками 

відносна пасивність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, у доказуванні 

обставин справи. Саме такими ознаками характеризувалося цивільне судочинство 

радянських республік, які перебували у складі СРСР, в тому числі й УРСР. 

У науковій та навчальній літературі уявлення про змагальну модель 

цивільного судочинства змінювались відповідно до змін у суспільному житті та 

законодавстві. 

У кінці XIX ст. до структури змагального процесу включали: 1) ініціативу 

заінтересованих осіб у відкритті процесу та його руху; 2) неможливість виходу 

суду за межі вимог сторін та неможливість розглядати більше того, ніж сторони 

вимагають; 3) виключення з кола обов’язків суду обов’язку розшукувати та брати 

до уваги такі факти і докази, що не заявлені йому сторонами, а також збирання 

доказів чи довідок [83, c. 208]. 
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На початку XX ст. окремі процесуалісти до трьох наведених вище ознак 

змагального процесу додавали також обов’язок заінтересованої в наслідках 

процесу особи надати суду потрібний для рішення матеріал, стосовно якого й 

відбувається змагальність перед судом у словесній формі, яка й повинна відкрити 

істину [83, c. 210-211]. 

Кінець ІХ—початок ХХ століть ознаменувався інтенсивним розвитком 

цивільного процесуального законодавства. У 1917 р. Є. В. Васьковський писав, що 

у процесуальних статутах того часу були закріплені положення, які надавали 

позовному провадженню змагальної форми, «необхідною і найважливішою 

частиною якої є розробка фактичного матеріалу сторонами та їх адвокатами у 

змагальних паперах та в усних дебатах у суді» [43, c. 109], а змагальними засадами 

цивільного судочинства були названі: 1) обов’язок, завдання сторін щодо збирання, 

підготовки процесуального матеріалу та відшуковування доказів; 2) виключно 

пасивне становищі суду, який лише оцінює докази, беручи до уваги тільки те, що 

подано сторонами, і у такому вигляді, як подано [43, c. 101]. 

Таким чином, через невеликий проміжок часу зі структурних елементів 

змагальної моделі судочинства виключили ініціювання процесу та вплив на його 

рух, а також діяльність суду в межах заявлених сторонами вимог, і залишили лише 

доказовий аспект, а точніше активність сторін та пасивність суду у процесі 

доказування. Більше того, змагальні засади цивільного судочинства стали називати 

«принципом законодавчої політики, в силу якого права сторін рішуче переважають 

у процесі над офіційними обов’язками суду» [83, c. 214]. 

У радянський період дослідженню змагальної моделі цивільного судочинства 

великої уваги не приділялось. Вірогідно, це пов’язано з тим, що процесуальні 

кодифіковані акти радянських республік, зокрема ЦПК УРСР від 11 вересня 1929 

р. (офіційний текст із змінами станом на 1 березня 1958 р.), не містили поняття 

«змагальність», «принцип змагальності», «змагальність сторін» у такий спосіб, як 

регулюються змагальні права сучасним цивільним процесуальним законодавством 

[372]. 



 207 

У підручниках цього періоду як засади змагальної моделі цивільного процесу 

виділялись: по-перше, почергове заслуховування сторін, дослідження доказів, 

представлених сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі; по-друге, 

право сторін визначати обсяг фактів, на які вони посилаються з метою 

підтвердження своїх вимог та заперечень, та обов’язки доказати обставини, що 

обґрунтовують позов чи заперечення проти позову [313, c. 33]; обстоювання своїх 

тверджень та оспорювання тверджень протилежної сторони, широка можливість 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати та використовувати у 

доказовій діяльності необхідні процесуальні засоби — фактичні дані та докази, що 

їх підтверджують [93, c. 26]. 

Наведені погляди на засади змагального процесу відповідають стану 

цивільного процесуального законодавства, науковим уявленням, на які впливали 

відомі фактори того часу. Обсяг процесуальних дій щодо доказування, наведений 

вище, здебільшого притаманний і змагальній, і інквізиційній формам судочинства. 

Серед численних висновків про сутність змагального процесу найбільш 

обґрунтованою видається характеристика змагального типу судочинства у 

підручнику «Порівняльне судове право», що був підготовлений у 1993 р. вченими 

кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка, які розвивали напрям 

порівняльного правознавства: «…змагальний тип характеризується тим, що 

сторони при кваліфікованій допомозі адвокатів самі займаються підготовкою 

справи до судового розгляду і вільно розпоряджаються фактичним матеріалом у 

процесі. Суд при цьому пасивний. Все залежить від зусиль і вміння сторін і їхніх 

адвокатів» [194, c. 160]. 

Оскільки даний висновок виник на підставі ґрунтовного дослідження 

змагального процесу іноземних держав, аналізу цивільного процесуального 

законодавства відповідних країн, а також наукових публікацій зарубіжних вчених, 

він найбільш повно відображає сутність «суто» змагального процесу, яка полягає у 

наступному: активність сторін та пасивність суду в процесі доказування, що 

можливо лише за наявності кваліфікованої допомоги адвоката.  
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У дослідженнях, підготовлених останнім часом, до структурних елементів 

змагальної моделі цивільного судочинства різні вчені відносять абсолютно різні, 

іноді полярні аспекти, які, на думку авторів, є визначальними. В основному 

характеристику змагальної моделі судочинства, так само, як і слідчої, пов’язують з 

розподілом обов’язків щодо доказування між суб’єктами цивільних процесуальних 

правовідносин. У більшості висновків акцент робиться на збиранні доказів 

особами, які беруть участь у справі в обґрунтування заявлених фактів або 

фактичних складів, що мають значення для правильного вирішення спору [358, c. 

377]. До збирання доказів додають також подання та дослідження доказів 

сторонами як ознаки, що характеризують змагальний процес [85, c. 28; 262, c. 159; 

272, c. 122]. Таким чином, саме збирання, подання та дослідження доказів 

сторонами, а також іншими особами, які беруть участь у справі (учасниками 

справи), — той комплекс ознак, який складає уявлення про змагальний процес. 

Втім, у наукових джерелах зустрічаються й інші погляди на змагальний процес. 

Зокрема як елементи змагальності виділяються: можливість кожної зі сторін 

спорити, змагатися, екзаменувати одне одного [141, c. 12-13], активність 

заінтересованих осіб у захисті своїх прав та законних інтересів з самого початку 

процесу і до кінця, а також такий порядок здійснення правосуддя, при якому увесь 

матеріал, необхідний для правильного вирішення справи, формується виключно 

сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі [52, c. 69]. Про те, що у 

виключно змагальному процесі тягар доказування повністю покладається на осіб, 

які беруть участь у справі і, насамперед, на позивача та відповідача, зазначають у 

своїх працях й інші процесуалісти [12, c. 184]. 

Останні висновки в цілому співзвучні із вищенаведеними, оскільки активність 

юридично заінтересованих осіб, тобто осіб, які беруть участь у справі (учасників 

справи за чинним ЦПК України в редакції 2017 р.), у формуванні матеріалу у 

справі якраз і включає такі дії як збирання, подання, дослідження доказів тощо. 

Таким чином, автори наведених поглядів та висновків здебільшого 

схиляються до думки, що основу змагальної моделі складає виключна активність 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, оскільки саме вони є юридично 
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заінтересованими у наслідках розгляду справи судом, в ухваленні сприятливого 

саме для них рішення. Разом із тим, аналіз наукових та навчальних джерел також 

свідчить і про те, що в основу розуміння змісту змагальної моделі цивільного 

процесу окремі вчені покладають не роль сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі, у процесі доказування, а саме роль суду у ньому і виділяють «принцип 

пасивної ролі суду у встановленні необхідних обставин, оскільки законом 

надається суду право робити висновки про обставини справи лише на підставі того, 

що буде вказано і підтверджено самими сторонами» [262, c. 16], що «суд лише 

оцінює наданий сторонами матеріал, але сам ніяких фактичних матеріалів та 

доказів не збирає» [262, c. 159; 225, c. 339]. З такими висновками погодитися 

досить складно, оскільки абсолютно очевидно, що і у змагальному процесі 

обов’язки суду в процесі доказування значно ширші. Лише оцінюванням матеріалу, 

що надається особами, які беруть участь у справі, виконати завдання цивільного 

судочинства про справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд справи, 

захистити права, свободи чи інтереси (ст. 1 ЦПК) об’єктивно неможливо. Тому 

більш обґрунтованим, хоча й не повним, видається висновок про те, що «суд у 

змагальному процесі зайнятий в основному визначенням предмета доказування, 

дослідженням наданих доказів та їх оцінкою» [52, c. 69]. Гадаємо, що передчасним 

є також і висновок про те, що у сучасному змагальному цивільному процесі суд 

перестав бути інструментом, завдяки якому держава втручалась у відношення 

майнового характеру і тепер процес очищений від тих перекручень, які у свій час 

були внесені законодавцем з політичних, ідеологічних і тому подібних міркувань 

[261, c. 17]. Така категоричність, як вже було зазначено на початку даного 

дослідження, має місце і в нашій країні. Зміни цивільного процесуального 

законодавства, які дали підставу вважати що процес став змагальним, а держава в 

особі суду перестала втручатись у приватно-правові відносини, торкнулись не 

усього цивільного процесу, а лише одного з видів цивільного судочинства, — 

позовного, причому і у справах позовного провадження «невтручання суду» не є 

абсолютним. У випадках, коли, приміром, сторона діє в процесі без правової 

допомоги кваліфікованого представника, повна пасивність суду у процесі 
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доказування неможлива з огляду на завдання, які стоять перед судом, тому 

цивільний процесуальний закон передбачає право суду роз'яснювати учасникам 

справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути 

подані тим чи іншим учасником справи (п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК України). Суд має 

право збирати докази, що стосуються предмата спору з власної ініціативи у 

випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, 

які визнані судом недієздатність чи дієздатність яких обмежена (ч. 2 ст. 13 ЦПК 

України). Суд має також право витребувати докази з власної ініціативи у випадку, 

коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх 

процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів (ч. 7 ст. 81  ЦПК 

України).  

У справах же окремого провадження згідно з ч. 2 ст. 294 ЦПК України суд має 

повне право за власною ініціативою витребувати необхідні докази. Більше того, у 

справах, зокрема про визнання фізичної особи недієздатною та інших, суд у 

окремих випадках зобов’язаний в рамках підготовки справ до судового розгляду 

здійснювати комплекс процесуальних дій щодо доказування без урахування думки 

учасників справи та без надходження клопотань з їх боку про витребування 

доказів. Зокрема, за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я 

фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-

психіатричну допомогу (ч. 1 ст. 298 та ін. ЦПК України).  

Саме на суд чинним ЦПК України покладено обов’язок визначати, чи є докази 

належними, допустимими, достовірними та достатніми (статті 77 - 80), сприяти у 

витребуванні доказів та викликати свідків (ст. 84, ст. 91), визначати обставини, які 

необхідно встановити для вирішення спору (ч. 2 ст. 77), оформлювати судові 

доручення щодо збирання доказів (ст. 87), вирішувати питання про забезпечення 

доказів (ст. 116), призначати експертизи (ст. ст. 103-105), досліджувати докази (ст. 

229), оцінювати докази (ст. 89) тощо, тому про абсолютну пасивність суду, яка, 

очевидно, передбачає лише функції спостерігача за процесом доказування, 

говорити немає підстав, тим паче, що саме на суд законом покладається обов’язок 
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ухвалити законне та обґрунтоване рішення (ст. 263), що зробити без відповідної 

активності уявляється сумнівним. 

У даному контексті заслуговує на увагу аналіз Г. О. Аболоніна змагальної 

форми цивільного процесу США та ролі суду у ньому: «…суд спрямовує свою 

увагу на здійснення контролю за дотриманням сторонами процесуальних правил 

судочинства — активні сторони, неупереджений суд» [4, c. 59]. Уявляється, що 

таке бачення змагального судочинства є найбільш обґрунтованим і точним. Саме 

контроль та неупередженість суду в поєднанні з активністю сторін, яка 

підкріплюється належним рівнем правової допомоги, а не пасивність суду у 

процесі доказування — ідеальні умови досягнення ідеології змагального 

судочинства. 

Враховуючи вищевикладені аргументи, гадаємо, що виділяти принцип 

пасивної ролі суду у змагальному процесі нашої країни недоречно, критерії, які 

визначають так звану пасивність суду у процесі доказування, мають місце у «суто» 

змагальному процесі. У зв’язку з цим заслуговує на увагу висновок відомого 

українського процесуаліста М. Й. Штефана. Беручи до уваги особливості 

змагальних засад — новел цивільного процесуального законодавства України, 

запроваджених на стику століть,  М. Й. Штефан обґрунтовано висловив думку про 

те, що змагальна форма процесу забезпечується активним процесуальним 

становищем суду, який зобов’язаний надавати процесуальну допомогу особам, які 

беруть участь у справі, роз’ясняти їх права та обов’язки, сприяти у здійсненні їх 

прав і за їх клопотанням сприяти у витребуванні доказів тощо [385, c. 41]. Такий 

висновок не є безпідставним, адже українські реалії свідчать про те, що далеко не 

кожна особа, яка є стороною, третьою особою у справі, може дозволити собі діяти 

в процесі через представника, тому в цивільному процесі нашої країни роз’яснення 

судом, зокрема, змагальних прав, сприяння у витребуванні доказів тощо — дійсно 

актуальні та важливі процесуальні дії. І навіть за умов, що суд ґрунтовно роз’яснив 

зазначені права, без достатньої юридичної підготовки і досвіду реалізувати 

змагальні права повною мірою уявляється сумнівним. Тому видається правильним 

висновок про те, що «чиста» змагальність фактично не може обійтися без 
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обов’язкової участі адвоката чи іншого професійного представника з боку кожного 

учасника спірних матеріальних правовідносин [54, c. 379]. Та оскільки поки що 

таких умов у нашій країні не створено, розширеення змагальних засад у 

цивільному процесуальному законодавстві потребує переконливої аргументації. 

Як вже зазначалось у даній роботі, основною статею національного 

цивільного процесуального законодавства України, яка закріплює змагальні засади 

цивільного судочинства, є ст. 12 ЦПК України «Змагальність сторін». Саме дана 

стаття є своєрідним осередком основних засад змагальності у цивільному 

судочинстві України, серед яких: 1) рівність у реалізації прав та обов'язків, 

передбачених законом, учасниками справи; 2) обов’язки сторони у доведенні 

обставин, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог або заперечень та ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи 

невчиненням нею процесуальних дій; 3) судове керівництво, сприяння учасникам 

процесу в реалізації прав, запобігання зловживанняю ними правами та вжиття 

заходів для виконання ними обовязків тощо. 

Видається, що регулювання змагальних засад у такий спосіб у цілому 

відповідає ідеології змагального цивільного процесу. Збалансування законодавцем 

взаємовідносин між судом та юридично заінтересованими особами у сфері 

доказування та встановлення фактів і обставин таким чином відповідає науковим 

висновкам про необхідність досягнення у цивільному процесі максимальної 

рівноваги між змагальними засадами та процесуальними можливістями сторін. 

Аналіз наукових поглядів про роль суду у змагальному процесі, а також 

положень цивільного процесуального законодавства, які обумовили ці погляди, 

дозволяє зробити наступний висновок: 1) обсяг прав та обов’язків суду як 

обов’язкового суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин щодо 

встановлення фактичних обставин справи, безумовно визначає характер процесу і 

дає можливість віднести його до певної форми, моделі тощо; 2) враховуючи ту 

обставину, що у виключно змагальному процесі суд є пасивним спостерігачем за 

змаганням кваліфікованих адвокатів, арбітром, говорити про те, що цивільний 

процес України став змагальним, передчасно; 3) «суто» змагальний тип (форма, 
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модель) цивільного судочинства — це така побудова процесу розгляду та 

вирішення цивільних справ, при якій сторони та інші юридично заінтересовані 

особи, при кваліфікованій допомозі адвокатів вільно, на свій розсуд здійснюють 

доказову діяльність в обґрунтування своїх вимог чи заперечень, допитують свідків 

тощо. Суд, зберігаючи неупередженість, контролює процес доказування. Таким 

чином, відповідь на запитання про характер сучасного цивільного судочинства 

України — слідчий чи змагальний — не може бути однозначною. Враховуючи 

суттєві відмінності у регулюванні змагальних засад у справах позовного та 

окремого проваджень, новели цивільного процесуального законодавства, які 

розширили права суду по збиранню і витребуванню доказів у деяких справах 

позовного провадження, видається правильним сприймати цивільне судочинство 

України таким, що має змішаний характер, оскільки наявні і змагальні, і слідчі 

елементи. Про те, що процес став змагальним, можна говорити лише щодо 

більшості справ позовного провадження, у справах же окремого провадження 

залишається слідчий тип, зумовлений юридичною природою справ, які 

розглядаються в даному порядку. 

У контексті співвідношення змагальних та слідчих засад логічним видається 

запитання про доцільність наповнювнення сучасного цивільного судочинства 

елементами, які характеризують суто змагальний процес. Окремі науковці 

обстоюють точку зору про те, що змагальність знаходить повне виправдання свого 

призначення у цивільному процесі при розгляді приватноправових спорів [358, c. 

366]. Разом із тим, вже з урахуванням проблем судової практики, до яких 

призводять змагальні новели цивільного процесуального законодавства, 

дослідники проблем доказування у Російській Федерації обґрунтовано зазначають, 

що багатьом вченим і практикам вдалося зупинити у 90-х роках минулого століття 

зайвий ухил у розвитку цивільного процесуального законодавства в бік чистої 

змагальності [54, c. 359], тобто приходить розуміння того, що поки що не створені 

умови для реалізації чистої змагальності, тієї, яка існує в багатьох розвинених 

країнах, зокрема у країнах англосаксонської системи права. Більше того, і 

європейські юристи все частіше висловлюють думку про те, що змагальна система 
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примітивна і часто несправедлива, що змагальні принципи перетворюються на 

змагання між талановитими адвокатами, правда в результаті лишається 

задушеною, а система, в якій робиться ухил на роботу професіоналів-суддів, є 

більш неупередженою, більш справедливою [141, c. 12-13]. 

Таким чином, навіть у країнах, в яких розвинена адвокатська практика та 

адвокатська допомога, у яких більша кількість населення можуть скористатися 

нею, «суто» змагальна модель цивільного судочинства не визнається ідеальною, 

тим більше, не може бути визнаний «суто» змагальний процес прийнятним для 

нашої країни з урахуванням реалій сьогодення. Сьогодні необхідним є досягнення 

балансу змагальних та слідчих засад, при якому інтереси сторін та інших учасників 

справи, гармонійно поєднувались би із свободою суду у дослідженні фактичних 

обставин справи. Таким балансом характеризується змішана модель цивільного 

судочинства, при якій розподіл тягаря доказування тією чи іншою мірою 

відбувається між судом та особами, які беруть участь у справі [12, c. 184]. 

Законність та обґрунтованість судового рішення, захист прав, свобод та інтересів 

не повинні залежати від досвідченості, здібностей, матеріального становища та 

інших якостей сторони, і змішана модель цьому сприяє. 

 

3.3. ВПЛИВ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 

ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І950 р. ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА СУДОВУ ПРАКТИКУ В СФЕРІ 

ДОКАЗУВАННЯ 

 

Інтеграція України до європейської спільноти зумовила приєднання до 

основоположних актів у сфері захисту прав людини, серед яких Європейська 

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі — 

Конвенція) посідає окреме місце і сприймається як акт, який закрпілює гарантії, 

стандарти  судочинства у країнах, які її ратифікували, а прецедентне право 

Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) — як явище, яке відіграє 
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важливу роль у встановленні мінімальних вимог кожного національного 

процесуального режиму [159, c. 14-15]. 

Відомо, що стандарти, подібні тим, які закріплені у Конвенції, містять й інші 

міжнародни акти, але саме положення Конвенції набули важливого 

багатоаспектного значення у зв’язку із можливістю громадян держав, які до неї 

приєдналися, використовувати своє право на звернення до Європейського суду з 

прав людини, застосовувати Конвенцію та практику Суду при вирішенні справ 

національними судами тощо. Роздуми про те, що Конвенція — не єдине джерело 

стандартів у сфері забезпечення права на судовий захист, що не менш важливими є 

й інші міжнародно-правові акти в сфері захисту прав людини [330, c. 321-335], є 

обгрунтованими, але ступінь значимості Конвенції від того не зменшується. 

З часу ратифікації Україною у 1997 р. Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» [255], минуло чимало років. Одразу після 

ратифікації, тобто надання Україною згоди на обов’язковість [250], Конвенція, 

здебільшого, сприймалась як акт, який має декларативний характер, а її положення 

повинні стати базовими для національного законодавства, при його розробці або 

внесенні змін. Про безпосереднє застосування Конвенції у судовій практиці з 

відповідним відображенням у процесуальних актах хоча і йшлося, але на практиці 

не реалізовувалося у спосіб, який передбачений Конвенцією, оскільки Конвенція 

не лише закріплює права людини та основоположні свободи, а й гарантує їх захист 

шляхом регулювання діяльності Європейського суду з прав людини. Пояснити це 

можна відсутністю у національній цивільній процесуальній практиці протягом 

тривалого часу досвіду застосування актів подібного роду та суддівською 

інертністю. Таким чином, концепт обов’язковості для застосування вітчизняними 

судами Конвенції, зокрема у цивільному процесі, було дещо нівельовано, а у 

рішеннях судів у цивільних справах, які посилалися на ст. 6 Конвенції, як правило, 

сенсові, логічні прив’язки, які б обгрунтовували її застосування у кожному 

конкретному випадку, були відсутні. 
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Посилення в Україні тенденцій, спрямованих на європейську інтеграцію, 

зумовило прийняття у 2006 р. Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [237]. Метою 

прийняття цього Закону було не лише врегулювання відносин, які виникають у 

зв’язку з обов’язком України виконувати рішення Європейського суду з прав 

людини у справах проти України, усунення причин порушення Україною 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї, а 

й впровадження в українське судочинство, в тому числі й цивільне, європейських 

стандартів прав людини, створення передумов для зменшення числа заяв до 

Європейського суду з прав людини проти України. 

Статтею 13 зазначеного Закону передбачено систему заходів, спрямованих на 

забезпечення додержання Україною положень Конвенції, порушення яких 

встановлено Рішенням ЄСПЛ, забезпечення усунення недоліків системного 

характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а також усунення 

підстав для надходження до Суду заяв проти України, спричинених проблемою, що 

вже була предметом розгляду в Суді. Серед заходів — внесення змін до чинного 

законодавства України та практики його застосування, забезпечення професійної 

підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав 

людини. 

Позначені заходи могли б сприяти належному, тобто відповідно до прийнятих 

зобов’язань та потреб суспільства, застосуванню Конвенції, рішень Європейського 

суду з прав людини безпосередньо у судовій практиці. Проте, як свідчать судова 

практика та виступи суддів на заходах, присвячених імплементації положень 

Конвенції у національне законодавство, судову практику, суди й дотепер рідко 

звертаються до Конвенції, ще рідше — до рішень Європейського суду з прав 

людини, і, як обгрунтовано сьогодні зазначають юристи, одноразові, так би 

мовити, «точкові», акції у вигляді семінарів та тренингів, які покликані сприяти 

застосуванню положень Ковенції, не задовольнили потреби вітчизняної юридичної 

практики. Ставлення ж до практики Суду в Україні, незважаючи на наявність 

спеціального Закону, досить скептичне [111, c. 9]. Очевидно, така ситуація 
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зумовлена тим, що Конвенція досьогодні сприймається як «система захисту прав 

людини, яка є субсидіарною, тобто додатковою по відношенню до національної 

системи захисту прав і свобод людини» [42, c. 33], а практики наголошують, що у 

теорії цивільного процесуального права залишається актуальною проблема 

правової природи рішень ЄСПЛ з питань застосування у національному 

судочинстві [214, c. 257]. 

Вірогідно, для системного вирішення даної проблеми в пригоді стали б 

відповідні роз’яснення вищестоящих судів, чого, на жаль, не відбулось. В окремих 

постановах вищих судів зустрічається вказівка на можливість застосування 

Конвенції у судовій практиці, але ніяких конкретизуючих роз’яснень з цього 

приводу не надається. Зокрема у постанові Пленуму Верховного Суду України № 4 

від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди», посилаючись на ст. 55 Конституції України, відповідно до 

якої чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України, Верховний Суд 

України лише зазначив, що Конвенція, як і інші міжнародні договори, підлягає 

застосуванню при розгляді справ судами (п. 1 Постанови) [257]. 

Окрім проблем, пов’язаних з безпосереднім застосуванням положень 

Конвенції та практики ЄСПЛ у судовій практиці, широку наукову дискусію 

викликало положення ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якого 

Конвенція та практика Європейського суду — джерела права в Україні. Така 

законодавча регламентація зумовила полеміку щодо статусу Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини та їх місця у системі джерел права, в тому числі 

й цивільного процесуального. 

У теорії права поняття «джерело права» тлумачиться у кількох аспектах: 1) у 

формально-юридичному розумінні — спосіб юридичного виразу права, в 

результаті чого воно об’єктивується, набуває офіційності й загальнообов’язковості. 

В такому розумінні джерелом права є нормативно-правовий акт, правовий 

прецедент, нормативний договір, правовий звичай, правова доктрина, релігійно-
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правова норма, міжнародно-правовий акт; 2) у матеріальному розумінні — 

об’єктивні умови життя суспільства, які зумовлюють спрямованість і зміст 

правових приписів; 3) в ідеологічному розумінні — наукові, релігійні та інші 

погляди, теорії, концепції щодо чинного, можливого та бажаного права; 4) у 

генезисному розумінні — від соціальних норм, які виступають взірцями при 

створенні правових приписів (мораль, релігія, звичаї тощо) [311, c. 148]. 

Що стосується джерел цивільного процесуального права, то ними прийнято 

вважати правові акти, які містять норми, що регламентують цивільне судочинство 

[172, c. 95], саме тому Конвенцію включають до цивільного процесуального 

законодавства [363, c. 19-20; 172, c. 95]. 

Конвенцію традиційно включають до масиву міжнародних договорів України, 

оскільки згідно зі ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України» 2004 р. 

міжнародний договір України — договір, укладений у письмовій формі з 

іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється 

міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох 

пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування 

(договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). Таким чином, Конвенція — 

міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України. 

Протягом тривалого періоду цивільне процесуальне законодавство України не 

містило окремого положення, яке б вказувало на можливість безпосереднього 

застосування Конвенції, рішень Європейського суду з прав людини при розгляді та 

вирішенні національними судами цивільних справ, хоча, як вже зазначалось, 

Україна ратифікувала Конвенцію іще у 1997 р.  

Розробниками нової редакції Цивільного процесуального кодексу враховані 

чисельні рекомендації про необхідність закріплення відповідного положення у 

процесуальних кодексах. Згідно ч. 4 ст. 10 чинного ЦПК України суд застосовує 

при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 

Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. 
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У такий спосіб підкреслено специфічне місце Конвенції серед міжнародних 

договорів України, місце Конвенції та рішень ЄСПЛ у системі джерел цивільного 

процесуального права тощо. Водночас, для безпосереднього застосування 

Конвенції та рішень ЄСПЛ у судовій практиці зазначеної законодавчої 

регламентації замало. Необхідним для судової практики видається  наявність 

роз’яснень щодо застосування Ковенції, рішень ЄСПЛ у судовій практиці на зразок 

Інформаційного листа Вищого господарського суду України № 01-06/1444/16 від 

22 квітня 2016 р. «Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року, юрисдикцію та практику Європейського суду з прав людини», у 

якому з огляду на приписи ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону «Про 

міжнародні договори України», ст. 4 Господарського процесуального кодексу 

України, надаються роз’яснення господарським судам щодо застосування норм 

Конвенції, практики ЄСПЛ з урахуванням вже існуючих проблем застосування 

Конвенції, рішень ЄСПЛ у господарському судочинстві [47, c. 7-10]. 

Дискусійним сьогодні залишається питання про співвідношення юридичної 

сили Конвенції та Конституції України. Відомі вітчизняні процесуалісти 

стверджують, що Конвенція має «певний формальний пріоритет щодо чинних 

законів, але, застосовуючи Конвенцію, слід виходити з того, що найвищий 

пріоритет має Конституція України щодо чинних для України міжнародних 

договорів». Обгрунтовується така позиція тим, що «відповідно до ч. 2 ст. 9 

Конституції України укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції 

України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» 

[172, c. 62-63]. Европейські ж юристи питання про ієрархію Конвенції у такий 

спосіб не ставлять, вони розцінюють Конвенцію як частину законодавства ЄС, що 

відображено, зокрема, у ст. 47 Хартії основних прав Європейського Союзу [159, c. 

15]. 

Видається, що наведені вище національні законодавчі положення 

урівноважують «взаємовідносини» міжнародних договорів України та Конституції 

України, і Конвенція повинна сприйматися міжнародним договором, який не 
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суперечить Конституції України і є частиною національного законодавства 

України. 

Визнаючи Конвенцію джерелом права, окремі вчені зазначають, що 

положення ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» є не зовсім коректними, тому що як джерело 

права можуть застосовуватися лише норми міжнародного договору — Конвенції, 

тоді як практика Суду є джерелом тлумачення норм Конвенції [111, c. 35-36]. На 

те, що рішення ЄСПЛ не є джерелами права, вказують й інші вчені [182, c. 32]. 

Очевидно, така категоричність щодо рішень ЄСПЛ викликана традицією 

відкидати можливість застосування судових прецедентів, але, зважаючи на: 1) мету 

ратифікації Конвенції; 2) регламентацію правової природи рішень ЄСПЛ 

вищезазначеними законами; 3) взаємозв’язок мети укладення Конвенції та 

діяльності ЄСПЛ; 4) зміст понять «джерело права» та «джерело цивільного 

процесуального права», видається обгрунтованим вважати, що і Конвенція, і 

рішення ЄСПЛ є джерелами цивільного процесуального права, частиною 

національного цивільного процесуального законодавства України, а тому 

підлягають безпосередньому застосуванню при розгляді та вирішенні будь-якої 

цивільної справи та відображенню їх у процесуальних актах, що власне і 

відобразилось у ч. 4 ст. 10 ЦПК України в редакції 2017 р. Контент джерела права з 

відповідним законодавчим закріпленням надається Конвенції та рішенням ЄСПЛ 

більшістю держав – членів Ради Європи [13, c. 156].  

В рамках правової системи Європейського Союзу рішення ЄСПЛ, який 

здійснює контрольну функцію щодо забезпечення дотримання державами-

учасницями їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї та виконує 

юрисдикційні повноваження щодо їх тлумачення та застосування, сприймаються 

як джерело права Ради Європи, ефективний інструмент реалізації цього права [13, 

c. 156].  

На національному рівні рішення ЄСПЛ сприймаються неоднозначно. В 

основному дискусії виникають стосовно їх прецедентності та обов’язковості. В 

останній період часу вітчизняні науковці та практики схиляються до віднесення 
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рішень ЄСПЛ до прецедентів, які мають обов’язковий характер для національних 

судів України, а окремі відомі науковці категорично стверджують, що рішення 

ЄСПЛ необхідно розцінювати як судовий прецедент, обов’язковий для виконання 

всіма правозастосовчими органами, що рішення ЄСПЛ є чинниками консолідації 

судової практики [210, c. 18]. Підтримуючи дану точку зору, юридичну природу 

рішень ЄСПЛ розкривають також крізь призму їх правотлумачного характеру [182, 

c. 32]. 

У контексті прецедентності рішень ЄСПЛ видається обгрунтованою точка 

зору про те, що «прецедентність рішень ЄСПЛ слід розглядати не лише з точки 

зору, власне, прецедентного характеру, а з точки зору загальнообов’язковості, яка є 

ширшою за своїм значенням властивістю рішень ЄСПЛ, і саме цей аспект є 

найголовнішим та відбиває необхідність застосування у судовій практиці різних за 

своїм характером рішень ЄСПЛ» [172, c. 64]. 

Абсолютно очевидно, що викладені думки про юридичну природу рішень 

ЄСПЛ грунтується, насамперед, на положеннях Закону України «Про ратифікацію 

Ковенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року», відповідно 

до ст. 1 якого Україна повністю визнає на своїй території юрисдикцію 

Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і 

застосування Конвенції. Окрім того, аналіз Конвенції та практики ЄСПЛ дозволяє 

стверджувати, що зміст більшості її положень розкривається саме в рішеннях 

ЄСПЛ, чим обгрунтовано і пояснюють обов’язковість юрисдикції ЄСПЛ [350, c. 6]. 

У контексті обов’язковості застосування рішень ЄСПЛ не може не виникати 

запитання про те, які саме рішення підлягають застосуванню судами України: 

ухвалені проти України чи будь-які? 

З цього приводу правильною видається точка зору окремих науковців про те, 

що українські суди мають застосовувати всю практику ЄСПЛ, тобто як щодо 

України, так і щодо інших держав [172, c. 65]. Обгрунтованою є також думка про 

те, що застосуванню підлягає практика і ЄСПЛ, і Європейської комісії з прав 

людини, про діяльність якої згадується рідко, а не лише рішення щодо України. В 

обгрунтування даної точки зору наголошується, що у Законі України № 3477-ІV 
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немає положень, які б забороняли застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, 

постановлені щодо інших країн [350, c. 6]. Практики також схиляються до думки, 

що, вирішуючи спори, суди мають застосовувати практику ЄСПЛ як проти 

України, так і проти інших держав [214, c. 257]. 

Однією з проблем застосування  рішень ЄСПЛ безпосередньо у судовій 

практиці є відсутність вказівки законодавця на джерела, у яких відображені чи 

опубліковані рішення, що підлягають застосовуванню. 

Статею 18 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди використовують 

офіційний переклад Конвенції українською мовою. Що стосується рішень та ухвал 

Суду та ухвал Комісії, то ст. 18 відсилає до ст. 6 з вказівкою на те, що суди 

використовують переклади текстів рішень Суду та ухвал Комісії, надруковані у 

виданні, передбаченому в ст. 6 цього Закону. Стаття ж 6 не вказує на конкретне 

видання, у якому рішення публікуються, а лише містить положення про обов’язок 

держави забезпечити переклад та опубліковання повних текстів рішень 

спеціалізованим у питаннях практики Суду юридичним виданням, що має 

поширення у професійному середовищі правників, про забезпечення суддів 

опублікованим перекладом тощо. На видання, яке уповноважене публікувати 

Рішення, вказує ст. 4, відповідно до якої протягом десяти днів від дня одержання 

повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного орган представництва 

готує та надсилає для опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» стислий виклад 

Рішення українською мовою. 

Тексти Конвенції та протоколів до неї, ратифікованих Україною, опубліковані 

в «Офіційному віснику України» [150], в «Голосі України» [151], а також 

розміщені на найбільш відомих веб-сайтах, у пошукових системах. Практика 

ЄСПЛ у перекладі українською мовою в найбільш повному та систематизованому 

вигляді міститься у щоквартальному журналі «Практика Європейського суду з 

прав людини. Рішення. Коментарі» [47, c. 7], на сайті Міністерства юстиції [219] 

тощо. Таким чином, і положення Конвенції, і зміст рішень ЄСПЛ з відповідними 

коментарями є сьгодні доступними. 
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У зв’язку з обов’язковим характером Конвенції та практики ЄСПЛ, а також з 

надзвичайною її об’ємністю судді наголошують на необхідності створення 

Офіційного класифікатора прецедентів (правових позицій) ЄСПЛ, оскільки 

більшість українських юристів не має навичок роботи з джерелами прецедентного 

права [233, c. 25]. 

Невирішеним однозначно є також питання про можливість національних судів 

України застосовувати та посилатися на рішення ЄСПЛ, яке не перекладене і не 

опубліковане, тобто на оригінальний текст. 

 Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», у разі відсутності 

перекладу рішення та ухвали Суду чи ухвали Комісії, суд користується 

оригінальним текстом, а оригінальні тексти англійською та французькою мовами 

(офіційними мовами ЕСПЛ), містяться на відповідному веб-сайті суду та в інших 

джерелах, таким чином видається, що використання оригінального тексту рішень 

ЄСПЛ слід вважати правомірним. 

Враховуючи реалії сьогодення, а вони свідчать про надмірну завантаженість 

суддів, розраховувати на те, що судді за власною ініціативою відшуковуватимуть 

та перекладатимуть відповідні рішення, марно, тому думається, що положення ч. 3 

ст. 18 вказаного Закону має сьогодні здебільшого декларативний характер, але 

нормативне закріплення такого права є, безумовно, доцільним. 

З огляду на викладене гадаємо, що вирішення питань, пов’язаних з місцем 

положень Конвенції, рішень ЄСПЛ у системі джерел права, їх значення для 

законотворчої діяльності та судової практики, потребують окремих наукових 

досліджень. Метою ж аналізу Конвенції, рішень ЄСПЛ у даній роботі є розкриття 

змісту положень Конвенції, які встановлюють вимоги у сфері судового 

доказування, встановлення фактів та обставин, виявлення прогалин у 

національному законодавстві, яке повинно бути адаптаптоване до положень 

Конвенції, а також виявлення порушень національними судами України вимог 

Конвенції у даному контексті, які відображені у відповідних рішеннях ЄСПЛ. У 

цьому зв’язку, насамперед, інтерес викликають положення, закріплені у Конвенції, 
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порушення яких чи відхилення від яких судами країн, що приєдналися до 

Конвенції, є підставою ухвалення рішень проти таких країн. 

Після ратифікації Конвенції теза про те, що положення, закріплені у 

Конвенції, — стандарти у сфері дотримання прав людини та основоположних 

свобод для кожної країни, яка її ратифікувала, стала розповсюдженою у нашій 

країні. Про те, що Конвенція складається з гарантій, стандартів у галузі цивільного 

та кримінального судочинства у країнах, які її ратифікували, зазначають і 

європейські юристи [159, c. 14-15]. У зв’язку з сприйняттям положень Конвенції як 

стандартів (стандарт —  загальноприйнятий взірець, єдина типова форма 

здійснення чого-небудь; шаблон [7]), спеціалісти в сфері доказування також 

активно почали наголошувати на необхідності перегляду процедури здійснення 

судово-пізнавальної діяльності з метою приведення її у відповідність до 

європейських стандартів, оскільки положення Конвенції є нормами прямої дії [265, 

c. 282]. Безумовно, дана точка зору обумовлена положеннями, закріпленими у 

Конвенції і, зокрема, у ст. 6, які регламентують в тому числі й правову природу 

доказування фактів та обставин учасниками справи, встановлення їх судом з 

урахуванням напрацьованих європейським співтовариством стандартів у сфері 

захисту прав людини. 

Загалом традиційно у загальному вигляді стандартами (міжнародними, 

європейськими) в галузі захисту прав людини і судочинства прийнято вважати 

закріплені в міжнародно-правових актах мінімально необхідні вимоги, які 

визначають рівень захисту, забезпечення прав людини, відступати від яких 

держава, яка ратифікувала цей акт, у своїй законотворчій і правозастосовчій 

діяльності не може [377, c. 229]. Разом із тим, сучасні вчені оперують й поняттям 

«стандарт доказування», у зміст якого закладаються інші параметри. Поняття 

«стандарт доказування», як стверджують окремі науковці з посиланням на 

дослідження, присвячені судовому праву іноземних держав, є традиційним, 

характерним для тих країн, де найбільш виражена змагальна модель процесу 

(Англія, США), і розуміється як формула доказанності «поза розумними 
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сумнівами», достатній ступінь ймовірності знання при прийнятті рішень суддею і 

т. п. [265, c. 283]. 

Поняття «стандарт доказування» розкривається, зокрема, у наступний спосіб: 

1) як методологічний підхід до встановлення фактів, що випливає з якісного рівня 

ймовірності знань [132, c. 302-307]; 2) як умовна межа, за якою кількісна 

характеристика знань, отриманих судом у процесі розгляду справи, переходить у 

таку їх якість, що дає підстави суду ухвалити, на його думку, правосудне рішення. 

При цьому обгрунтовано наводяться рішення ЄСПЛ, який оперує поняттями 

«необхідний ступінь доказування», стандарти «поза розумними сумнівами», 

«розумні сумніви» тощо [265, c. 284-285]. Таким чином, вчені, погляди яких 

наведені, спираючись на досвід інших країн, на практику ЄСПЛ, поняття «стандарт 

доказування» також пов’язують із ступенем доказанності фактів та обставин, але 

поняття «стандарти, закріплені Конвенцією» та «стандарт доказування» — різні за 

змістом. 

Вертаючись до положень Конвенції, які відіграють особливо важливу роль у 

законотворчій та правозастосовчій діяльності, насамперед, слід вказати на ст. 6 у 

зв’язку з тим, що в сфері захисту прав, свобод та інтересів у порядку цивільного 

судочинства, визначальною є ст. 6 Конвенції «Право на справедливий судовий 

розгляд» і особливо її перша частина, яка, окрім права на справедливий судовий 

розгляд, включає й право на публічний розгляд, впродовж розумного строку, 

незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону та прилюдне 

оголошення рішення з певними винятками. Саме положення ст. 6 Конвенції 

обгрунтовано сприймається сучасниками як «вимоги, яким повинна відповідати 

будь-яка національна процесуальна система, щоб належним чином забезпечувати 

досягнення покладених на неї завдань» [361, c. 357]. 

Європейський суд з прав людини також особливо важливе значення надає ст. 

6 Конвенції. За словами Суду, ст. 6 посідає «центральне місце» в Конвенції і 

«відображає засадничий принцип верховенства права» («Санді Таймс» проти 

Сполученого Королівства» («Sunday Times v. The United Kingdom») [114, c. 201]. 

Така позиція ЄСПЛ пов’язана з тим, що чи не найбільша кількість справ 



 226 

розглядається ЄСПЛ у зв’язку із порушенням принципу справедливого судового 

розгляду [111, c. 244], який закріплено у ст. 6. 

Феномен «справедливість», яким оперують міжнародні та національні акти, 

відносять, здебільшого, до «царини моралі», а поняття «справедливий» розуміється 

як «морально схвалений» [115, c. 13]. У контексті ж судової діяльності з 

урахуванням тенденцій останніх років, на які вплинули у тому числі й Конвенція та 

рішення ЄСПЛ, науковці обгрунтовано почали зазначати, що справедливість з 

ідеалу стає «робочим інструментом» правосуддя, прагнучи до значення 

системостворюючого фактора у майбутньому розвитку цивілістичного процесу 

[302, c. 55]. 

Принцип справедливості є детермінантом не лише Конвенції. Національне 

законодавство України, в тому числі й цивільне процесуальне, закріплює даний 

принцип у низці статей. Зокрема «Справедливість суду» як основоположна засада 

закріплена у статтях 2 та 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а 

«справедливість розгляду та вирішення цивільних справ» як один із критеріїв, що 

складають завдання цивільного судочинства — у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, проте 

вказані національні законодавчі акти не розкривають змісту справедливості. 

Справедливий судовий розгляд — багатоаспектне поняття, яке складається з 

низки взаємопов’язаних елементів, і закріплене не лише у Конвенції, а й у низці 

інших міжнародних актів: у Загальній декларації прав людини 1948 р. (статті 8 та 

10), у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р. (ст. 14) та в 

інших. Проте саме положення ч. 1 ст. 6 Конвенції сприймаються такими, що мають 

«вирішальне значення для становлення концепту справедливого судочинства» 

[332, c. 127, 135-136]. 

Наприкінці мінулого століття—на початку теперішнього справедливість як 

категорію у правосудді, почали розглядати у контексті змісту принципу 

верховенства права та принципу правової визначеності, який вважається одним з 

основних елементів верховенства права. Не останню роль у цьому зіграла 

Конвенція, у преамбулі якої зазначається про верховенство права як про частину 

загальної спадщини держав, які її ратифікували. Зважаючи на це, у коментарях, 
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статтях, узагальненнях практики ЄСПЛ тощо акцентується увага на значенні 

принципу верховенства права. Зокрема у «Керівництві по статті 6 Конвенції», яке 

було підготовлено у 2013 р. відділом досліджень ЄСПЛ, на основі рішень ЄСПЛ 

зазначається, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване ч. 1 ст. 6, 

має тлумачитись в світлі принципу верховенства права, згідно з яким сторони 

повинні мати ефективні засоби судового захисту, які б дозволили їм обстоювати 

їхні цивільні права [273, c. 14]. 

Враховуючи положення ст. 6 Конвенції, а також практику ЄСПЛ, вітчизняні 

вчені виділяють наступні основні елементи права на справедливий судовий 

розгляд: необтяжений юридичними та економічними перешкодами доступ до 

судової установи; належна (справедлива) судова процедура; публічний судовий 

розгляд; розумний строк судового розгляду; розгляд справи незалежним та 

безстороннім судом, встановленим законом [172, c. 73]. 

Єворопейські юристи з урахуванням положень прецедентного права ЄСПЛ, 

яке, як вони зазначають, «грає важливу роль у встановленні мінімальних вимог 

кожного національного процесуального режиму», та положень ст. 6 Конвенції, 

виділяють фундаментальні процесуальні гарантії, які поділяють на п’ять 

складових: 1) доступ до правосуддя; 2) право на справедливий судовий розгляд, яке 

включає: а) право на змагальність судочинства; б) право на рівність сторін; в) 

право бути присутніми у суді; г) право на усне слухання; д) право на справедливе 

подання доказів; е) право на обгрунтоване рішення; 3) публічні слухання, у тому 

числі публічне оголошення судового рішення; 4) розгляд справи в розумний строк; 

5) слухання справи незалежним та безстороннім судом, створеним за законом [159, 

c. 15]. У подібний спосіб виділяють гарантії справедивого судового розгляду й 

вітчизняні вчені [111, c. 246; 201, c. 246]. 

Нескладно помітити, що у запропонованих класифікаціях автори або вказують 

на справедливий суд, параметри якого включають, в основному, категорії, 

пов’язані із доказуванням та порядком встановлення судом фактів і обставин, або 

окремо перераховують низку прав, що є визначальними для доказування 
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сторонами, іншими учасниками справи, фактів та обставин, на які вони 

посилаються з метою обгрунтування вимог чи заперечень. 

По-різному можна ставитися до запропонованих класифікацій, їх елементної 

наповненості, але не помітити того, що права, пов’язані з доказуванням, 

виділяються окремо усіма дослідниками і ставляться на одне з головних місць у 

змісті поняття «право на справедливий суд», не можна. З огляду на викладені 

думки видається також, що єдність та взаємообумовленість права на доступ до 

правосуддя та на здійснення справедливого судочинства, є очевидною. 

На проблеми, пов’язані із порушеннями конвенційних положень у сфері 

доказування, встановлення фактів та обставин національними судами, часто вказує 

ЄСПЛ у своїх рішеннях. Причому такі порушення ЄСПЛ напряму пов’язує зі 

справедливістю судового розгляду. Зокрема у своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що 

учасники процесу мають право представити перед судом ті зауваження 

(аргументи), які, на їх переконання, стосуються справи. Це право може бути 

ефективним лише у тому випадку, якщо ці зауваження дійсно почуті, тобто 

належним чином розглянуті у суді першої інстанції. Іншими словами, суд 

зобов’язаний провести належну перевірку заяв, доводів та доказів, представлених 

сторонами [268]. 

Зазначені «основні елементи» чи «процесуальні гарантії, які складають 

сутність понять «справедливий суд» або «право на справедливий суд, судовий 

розгляд», які є взаємопов’язаними, обгрунтовано вважаються цінностями, 

сформульованими стосовно до правосуддя у цивільних справах, стандартами, 

абсолютами, що мають загальнолюдське значення [197, c. 241]. 

У контесті необхідності дотримання національними судами України 

зазначених гарантій вітчизняні судді зазначають, що безумовною підставою для 

перегляду судових рішень національних судів є встановлення ЄСПЛ неналежної 

оцінки фактів національними судами, невмотивованість судових рішень, що 

свідчить про неналежне здійснення правосуддя і процесу доказування у конкретній 

цивільній справі [214, c. 256]. 
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Безумовно, усі елементи, які включають до структури права на спредливий 

суд (доступ до суду, незалежний, безсторонній суд, процедурні елементи тощо 

[332, c. 127, 138]), мають вирішальне значення для реалізації права на судовий 

захист, проте для сфери доказування та встановлення фактів і обставин, переважне 

значення має процедурний (процесуальний) аспект, який відбиває процесуальні 

вимоги розгляду справи. Загалом, ст. 6 Конвенції у цілому відносять до 

процесуальних прав за традиційною для загальної теорії права класифікацією 

юридичних норм та критерієм характеру врегульованих суспільних відносин [111, 

c. 31], разом із тим, і у ст. 6 можна виділити положення, які є визначальними 

параметрами для сфери, що досліджується. 

Враховуючи зміст ст. 6 Конвенції, першим серед таких процесуальних 

параметрів (елементів) є вимога  публічного судового розгляду. 

Чинне цивільне процесуальне законодавство України не оперує поняттям 

«публічний судовий разгляд». Як один з форматів процесуального порядку 

розгляду цивільних справ ч. 1 ст. 7 закріплює гласність судового процесу, яка 

включає усність та відкритість. Відкритість (публічність), виходячи зі змісту ст. 7 

ЦПК України – право будь-якої особи бути присутньою у відкритому судовому 

засіданні, право фізичної особи, а також представників засобів масової інформації 

проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіо- запис з 

використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання 

окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом. 

Елементом відкритого розгляду справи є й прилюдне оголошення рішення (ч. 16 

ст. 7). 

Для сфери доказування у цивільному судочинстві зазначені елементи 

публічності (відкритості) судового процесу відіграє важливу роль так само, як і для 

усього провадження у цілому. Особливе ж значення мають обмеження принципу 

публічності, зокрема, вимога ч. 8 ст. 7 ЦПК України оголошувати такі докази як 

особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види 

кореспонденції лише за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України. Це 

обмеження стосується й  дослідження звуко- і відеозаписів. 
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Забезпечувальним фактором  відкритості (публічності) судового розгляду є 

сукупність процесуальних гарантій,  зокрема, право на інформацію про час і місце 

розгляду справи, інформацію про результати розгляду справи тощо, закріплені у ст. 

8 ЦПК України. 

Таким чином, національне цивільне процесуальне законодавство України 

врегульовує конвенційний концепт «публічність судового розгляду». На запитання 

ж про те, чи достатньою мірою цивільне процесуальне законодавство України 

врегульовує відкритість судового розгляду та чи співпадає розуміння відкритості 

судового розгляду національними судами України та ЄСПЛ, можна зазначити 

наступне. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що відкритість 

судового розгляду спрямована на захист від таємного правосуддя, яке не підпадає 

під контроль громадськості, і що вона є одним із засобів збереження довіри до 

судів. У той самий час міжнародні акти передбачають можливість обмеження 

принципу транспарентності правосуддя з мотивів моралі, суспільного порядку чи 

державної безпеки у демократичному суспільстві в інтересах приватного життя 

сторін тією мірою, якою це необхідно за особливих обставин, коли публічність 

порушувала б інтереси правосуддя [5, 16-28]. Таким чином, у цілому ідеологія, 

закладена ЄСПЛ в поняття «відкритий судовий розгляд», співпадає зі змістом ст. 7 

чинного ЦПК України. 

Останнім часом вчені звертають увагу на те, що ЕСПЛ почав публічність 

судового розгляду пов’язувати з його усністю, принаймні на рівні першої інстанції, 

оскільки публічність втрачає будь-який сенс в умовах повністю письмового 

процесу, за якого сторони позбавлені можливості обмінюватися своїми усними 

судженнями, репліками, давати усні пояснення суду з приводу причин їх звернення 

[172, c. 75]. Таке розуміння ролі принципу усності у забезпеченні відкритості 

судового розгляду, його публічності, є логічним, а регламентація ст. 7 ЦПК 

України відкритості судового розгляду поряд із  усністю, видається 

обгрунтованою. 

Публічність процесу відіграє ваажливу роль не лише у контексті вільного 

доступу до зали судового засідання, а й як фактор, який сприяє доказуванню, 



 231 

реалізації змагального процесу більшою мірою, ніж це можливо у закритому 

судовому засіданні. Проте право на закритий розгляд справи, необхідність 

отримання згоди учасників процесу на оголошення особистих паперів, листів, 

записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції, дослідження 

звуко- і відеозаписів такого самого характеру — невід’ємні конституційні права 

особи на таємницю листування тощо, що гарантовані ст. 31 Конституції України, а 

тому обмеження принципу публічності у такому сенсі є виправданим. 

Розгляд справи упродовж розумного строку — вимога, закріплена у ч. 1 ст. 6 

Конвенції як фактор справедливого судового розгляду, а також необхідна умова 

для захисту прав, свобод та інтересів у судовому порядку, оскільки при 

несвоєчасному захисті прав, свобод та інтересів іноді втрачається сам сенс 

звернення до суду за захистом. 

Поняття «розумний строк» є досить дискусійним, оскільки кожна цивільна 

справа має специфіку, яка впливає на строки розгляду та вирішення, а отже, й на 

розуміння та сприйняття «розумності строку» у кожному конкретному випадку. 

Тому поняття «розумний строк» розгляду справи є достатньо оціночним та 

суб’єктивним. 

Чинний ЦПК України оперує, насамперед, поняттям «своєчасний» розгляд і 

вирішення цивільних справ (ч. 1 ст. 2) як одне з завдань цивільного судочинства, 

хоча й не містить тлумачення даного поняття. Критерій «розумний строк» 

зафіксований законодавцем у п. 10 ч. 3 ст. 2 ЦПК України щодо загального строку 

провадження у цивільній справі, починаючи з постановлення ухвали про відкриття 

провадження у справі і закінчуючи власне судовим розглядом, який відповідно до 

вимог закону завершується ухваленням та проголошенням рішення.  

На перший погляд здається, що вимога ст. 6 Конвенції про розгляд справи 

протягом розумного строку не несе того навантаження для здійснення доказування, 

встановлення фактів та обставин судом, як інші вимоги даної статті. Разом із тим, 

приміром, скорочення строку розгляду справи, прискорення усіх процесів, поспіх, 

який, з одного боку, сприяє більш швидкому розгляду, з іншого — може 

перешкоджати реалізації прав та обов’язків, спрямованих на обгрунтування вимог 
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чи заперечень. І самому позивачеві чи заявникові, і особам, які залучені в процес, 

може не вистачити часу для подання необхідних доказів, для вирішення питання 

про необхідність звернення до суду із заявою про витребування доказів, про 

залучення свідків у процес, призначення експертизи тощо. У даному контексті 

важливим видається проведення підготовчого судового засідання, яке більшою 

мірою дозволяє учасникам справи якісно підготуватися до судового розгляду. 

Проте, підготовче засідання є обов'язковим лише у справах загального позовного 

провадження відповідно до ч. 1 ст. 196 ЦПК України, у справах спрощеного 

позовного провадження підготовче засідання не призначається. Очевидно, метою 

запровадження спрощеної процедури розгляду справ позовного провадження було 

скоротити процесуальні строки, пришвидшити захист прав. У даному зв'язку  

видається необхідним баланс між своєчасним захистом прав, свобод та інтересів, 

та скороченням або продовженням строків розгляду справи. 

У контексті прискорення судом розгляду справ цікавою видається позиція 

ЄСПЛ, виражена в одному з рішень: «Бажання зекономити час та прискорити 

судовий розгляд не виправдовує ігнорування такого основоположного принципу як 

право на змагальність процесу [281, c. 45].  Ця теза видається абсолютно логічною. 

Відсутність підготовчого засідання, невідкладення розгляду справи у випадках, 

коли це доцільно, тощо, перешкоджає реалізації змагальних прав, передбачених 

цивільним процесуальним законодавством. 

 Незалежність та безсторонність, які закріплені у ч. 1 ст. 6 Конвенції, — 

умови, які захищають суд від різного роду впливу чи тиску. 

Незалежність та безсторонність у контексті европейських стандартів 

вважається тим інституціональним елементом права на справедливий судовий 

розгляд, що охоплює критерії, яким повинен відповідати суд загальної юрисдикції 

з тим, щоб у ньому можна було вбачати компетентний орган із розгляду та 

вирішення цивільних справ. Незалежність та безсторонність суду справедливо 

вважається змістовною стороною незалежності [201, c. 358]. 

Сутність принципу незалежності суддів закріплюють та розкривають 

Конституція України (ст. 126), Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 
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6) та ін. Положення зазначених законів про незалежність та недоторканність суддів 

забороняють вплив на суддів у будь-який спосіб, неповагу до суду чи суддів, 

зобов’язують розглядати справи законно обраним судом. 

Що стосується розгляду справи безстороннім судом, що закріплено у ст. 6 

Конвенції, то аналіз масиву законодавства України свідчить про те, що поняття 

«безсторонність суду» не є розповсюдженим як у національному законодавстві, так 

і у теоретичних джерелах. У ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» йдеться про заборону впливу на безсторонність суду. Цивільний 

процесуальний кодекс України не оперує поняттям «безсторонній суд». У 

цивільному процесуальному законодавстві акцент робиться на неупередженому 

розгляді судом цивільних справ (ч. 1 ст. 2 ЦПК України), тому науковці вважають 

поняття «неупередженість», закріплене у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, інтерпретацією 

вимоги Конвенції про безсторонність суду [361, c. 358]. 

Звернення до тлумачних словників української мови дозволило констатувати, 

що поняття «безсторонній» є синонімом поняттям «неупереджений», 

«справедливий», «об’єктивний». Безсторонній (неупереджений) щодо особи 

означає, що особа складає думку про кого-, що-небудь або щось робить на підставі 

об’єктивних фактів, а не особистого почуття [205, c. 121]. Таким чином, поняття 

«безсторонній суд», яким оперують Конвенція і окремі національні законодавчі 

акти України, та поняття «неупереджений суд», закріплене у ЦПК України, мають 

однакове значення. Очевидно, розбіжності у термінології зумовлені перекладом 

Конвенції на українську мову. Гадаємо, що з метою термінологічної визначеності 

необхідно привести ч. 1 ст. 2 ЦПК України у відповідність до термінології ст. 6 

Конвенції. 

ЄСПЛ у поняття «безсторонність» вкладає суб’єктивний критерій — особисті 

переконання та поведінку конкретного судді у конкретній справі, відповідно до 

якого жоден з членів суду не повинен проявляти будь-якої особистої прихильності 

або упередження, та об’єктивний — чи були у судді достатні гарантії для того, щоб 

виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Ключовим же питанням у 
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даному контексті, на думку Суду, є питання довіри, яку суди у демократичному 

суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі [286]. 

Як приклад відсутності безсторонності з боку суду можна навести випадок, 

коли у ЄСПЛ виник сумнів щодо безсторонності судді у зв’язку з тим, що у перші 

дні судового розгляду у газеті було опубліковано інтерв’ю судді про винуватість 

заявника [289]. 

У контексті дії принципу безсторонності ЄСПЛ також неодноразово зазначав, 

що «особиста безсторонність судді має презюмуватися, поки не доказано зворотне» 

[278, c. 32]. 

Відсутність безсторонності (неупередженості) суду в сфері доказування може 

проявлятися у наданні переваг одній зі сторін, у явній чи скритій формах 

прихильності при порушенні сторонами та іншими учасниками справи строків 

подання доказів до суду, при їх дослідженні, у судових дебатах тощо. В решті 

решт, упередженість може відображатися на судовому рішенні. 

Важливим фактором для сфери доказування у цивільних справах видається 

включення ЄСПЛ до складових поняття «справедливий судовий розгляд», 

принципу процесуальної рівності сторін, хоча ст. 6 Конвенції безпосередньо й не 

закріплює його. Принцип рівності сторін у сенсі «справедливого балансу» між 

сторонами, сприймається ЄСПЛ як невід’ємна частина більш широкого поняття 

справедливого судового розгляду [274]. 

У своїх рішеннях ЄСПЛ вказує на необхідність суворого дотримання 

принципу рівності при здійсненні судочинства у цивільних справах, наголошуючи 

на тому, що принцип рівності сторін вимагає справедливого балансу між 

сторонами, і кожній стороні має бути надано відповідну можливість для 

представлення своєї справи в умовах, що не ставлять її у суттєво невигідне 

становище порівняно з її опонентом. Більше того, принцип справедливості, 

закріплений у ст. 6 Конвенції, порушується, якщо національні суди ігнорують 

конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником [288]. 

Увага ЄСПЛ до дотримання національними судами принципу рівності, або, як 

його іще називають принципу «рівності вихідних умов» [172, c. 73-74], є 



 235 

невипадковою, оскільки принцип справедливості судового розгляду, закріплений у 

ст. 6 Конвенції, вимагає рівності. 

Принцип процесуальної рівності, як наголошує ЄСПЛ в одному із своїх 

рішень, є одним із елементів більш широкої концепції справедливого судового 

розгляду та вимагає, аби кожній стороні надавалась розумна можливість 

представляти свою позицію за таких обставин, які не ставлять цю сторону у 

суттєво невигідне становище порівняно з іншою стороною. Тобто принцип 

процесуальної рівності сторін означає надання сторонам судового процесу 

можливість ознайомитись з усіма пред’явленими доказами і зауваженнями та 

прокоментувати їх, навіть якщо вони надані належним представником державної 

юридичної служби з метою здійснення впливу на рішення суду [287], або кожній із 

сторін має бути представлена можливість представити справу, включаючи докази у 

справі, за таких умов, що сторона не перебуває у становищі гіршому, ніж інша 

сторона [232]. 

Таким чином, зміст принципу рівності, який є одним із базових у цивільному 

процесі України та який знаходиться у тісному взаємозв’язку з багатьма іншими 

принципами цивільного процесуального права — диспозитивності, змагальності, 

усності, безпосередності тощо [72, c. 83-91], розкривається ЄСПЛ саме в площині 

доказування сторонами та іншими учасниками справи фактів та обставин з метою 

обгрунтування вимог чи заперечень, а також створення національними судами 

умов для максимальної ефективності у цьому процесі. 

Вольовий бік рівності та пов’язаної з рівністю змагальності також виражається 

у рішеннях ЄСПЛ: сторона у справі має право сама вирішувати, чи відповідати на 

зауваження іншої сторони. Якщо сторона не відповіла на зауваження, представлені 

іншою стороною, це не призведе до порушення принципу рівності сторін, 

натомість не засвідчить справедливість процесу [267]. 

Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що недотримання принципу рівності 

сторін суд вбачає, зокрема, у наступному: знаходження протилежної сторони у 

невигідному становищі: другу сторону не було повідомлено про апеляційну скаргу, 

і вона не могла відповісти на аргументи скарги; заявника не було повідомлено про 
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час і місце розгляду його цивільної справи, і питання про це взагалі не 

розглядалося судом; лише одного з двох основних свідків було заслухано; одна зі 

сторін мала перевагу у частині доступу до інформації і впливала на оцінку судом 

фактів у справі; відмова у правовій допомозі одній зі сторін позбавила її 

можливості ефективно представити справу в суді на противагу стороні-опоненту з 

високим рівнем матеріального достатку; у справу втрутився прокурор, 

підтримуючи позицію однієї зі сторін, тощо [111, c. 248]. 

Процесуальна рівність  тісно пов’язана із змагальним процесом. Рівність та 

змагальність — взаємопов’язані засади, оскільки лише належне дотримання 

принципу рівності забзпечує змагальність процесу, саме ж право на змагальний 

процес ЄСПЛ включає до поняття справедливого судового розгляду [296, c. 44]. 

Масив положень цивільного процесуального законодавства України, якими 

урегульовано принцип змагальності, зокрема, ст. 12 ЦПК України, в цілому 

відповідає змісту змагального процесу, який відображено ЄСПЛ у багатьох 

рішеннях.  

Так, ЄСПЛ зазначає, що право на змагальний процес означає можливість для 

сторін у кримінальному чи в цивільному процесі знайомитися з усіма доказами, 

зауваженнями, надавати свої заперечення з тим, щоб впливати на рішення суду 

[283, c. 45]. 

Створення умов для змагального процесу — не менш важливий фактор, який 

виділяється ЄСПЛ для справедливого суду. З цього приводу Суд, зокрема, 

зауважує, що якщо суди відмовляють у задоволенні клопотання про виклик свідка, 

така відмова не може бути свавільною: вона не має становити непропорційне 

обмеження можливості позивача представити доводи на підтримку своєї справи 

[266]; якщо заявникам не надано можливості ефективно коментувати висновки 

експерта, які є основним доказом, це призводить до порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції 

[280]. 

Що стосується ролі суду у сприянні в доказуванні, у керівництві процесом 

доказування, то Суд, зокрема, відзначає важливість того, щоб органи влади 

наводили деталізовані та переконливі підстави своєї відмови приймати доказ, 
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запропонований заявником, особливо коли такий доказ має істотну важливість для 

результатів провадження [288]; питання про те, чи була заявникові надана 

можливість спростувати достовірність доказів і заперечити проти їх використання. 

Крім того, має бути врахована якість таких доказів і, зокрема, те, чи породжують 

обставини, за яких вони були отримані, будь-який сумнів щодо їхньої 

достовірності і точності [290]. 

Логічною у контексті створення умов для змагального процесу, для захисту 

прав, свобод та інтересів загалом, видається теза, яка зустрічається у рішеннях 

ЄСПЛ про те, що ефективність реалізації права залежить від того, наскільки 

«почуті» зауваження учасників процесу, тобто належним чином розглянуті у суді 

першої інстанції. Іншими словами, «суд» зобов’язаний провести належну перевірку 

заяв, доводів та доказів, наданих сторонами. Для того щоб права, гарантовані ст. 6, 

були ефективними, суди повинні проявляти «старанність» у справі, в якій заявник 

не мав представника [277, c. 36]. 

Для того щоб почули, необхідно мати можливість безперешкодно висловити 

свою думку, доводи, міркування, переконання тощо, що включається цивільним 

процесуальним законодавством до традиційних змагальних прав у судовому 

процесі, тому право бути почутим обгруновано пов’язують з правом бути 

вислуханим, а гарантією того, що сторона була вислухана та почута, є вмотивоване 

рішення суду [318, c. 111]. 

Надаючи принципу змагальності, праву на змагальний процес великого 

значення серед усієї сукупності елементів права на справедливий судовий рогляд, 

ЄСПЛ, тим не менш, не вважає право на змагальний процес абсолютним, і з цього 

приводу зазначає, що ринцип змагальності не вимагає, щоб кожна сторона була 

зобов’язана передати своєму опоненту документи, які не були надані суду [285, c. 

46]. 

Розкриваючи гарантії, закріплені у п. 1 ст. 6 Конвенції, ЄСПЛ часто акцентує 

увагу національних судів країн, які її ратифікували, на необхідності належним 

чином обгрунтовувати свої рішення. Обов’язок суду надавати достатнє 

обгрунтування своїх рішень ЄСПЛ пояснює, у тому числі, й тим фактором, що 
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обгрунтоване рішення демонструє сторонам, що їх справа дійсно була розглянута 

[275, c. 49], що наведені в рішенні підстави повинні бути такими, щоб дозволити 

сторонам ефективно використовувати будь-яке право, яке існує, на оскарження 

[276, c. 49]. 

Оскільки основні підсумкові результати розумової та практичної діяльності 

суду, спрямованої на встановлення фактів та обставин, якими сторони та інші 

учасники справи обгрунтовують свої вимоги чи заперечення, відображаються у 

мотивувальній частині судового рішення, в національній правовій доктрині 

обгрунтованість, вмотивованість, аргументованість рішення тощо відносять до 

основних його властивостей, яка визначає якість рішення у цілому. 

Цивільне процесуальне законодавство України обгрунтованість рішення 

закріплює у наступний спосіб: обгрунтованим є рішення, ухвалене на підставі 

повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу 

своїх вимог чи заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в 

судовому засіданні (ч. 5 ст. 263 ЦПК України). Таким чином, у даному положенні 

закріплено вимоги до самої процедури встановлення судом фактів та обставин, їх 

доказування та доведення учасниками справи. Дотримання цієї вимоги сприяє 

ухваленню обгрунтованого рішення. Вимоги ж щодо мотивації рішення зазначені у 

ч. 4 ст. 265 ЦПК України, відповідно до якої у рішенні суду повинні бути 

зазначені: фактичні обставини, встановлені судом,зміст спірних правовідносин, з 

посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини; докази, 

відхилені судом, та мотиви їх відхилення; мотивована оцінка кожного аргументу, 

наведеного учасниками справи тощо. 

Видається, що наведені положення цивільного процесуального законодавства 

України достатньою мірою відповідають ст. 6 Конвенції та роз’ясненням ЄСПЛ 

щодо обгрунтованості та вмотивованості рішень, викладених у його рішеннях. 

Відсутність мотивації або її недостатність у рішеннях національних судів 

України – одна з нагальних проблем судової практики. Науковці з цього приводу 

правильно зазначають, що цивільне судочинство лише тоді досягає своїх цілей, 

коли суд належним чином пояснить, які факти ним були прийняті як докази, які 
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відхилені, які норми були застосовані, тобто тим самим не лише здійснить 

правосуддя, а й покаже, що воно дійсно було справедливим. Саме тому ЄСПЛ 

вважає ухвалення невмотивованих судових актів порушенням ст. 6 Конвенції [318, 

c. 107]. 

Надаючи важливого значення обгрунтованості та вмотивованості судових 

рішень, тим не менш ЄСПЛ зазначає, що, незважаючи на те, що п. 1 ст. 6 

зобов’язує суди мотивувати свої рішення, він не може бути протлумачений як 

такий, що вимагає детальної відповіді на кожен довід [284, c. 49], що ступінь 

необхідної мотивованості рішення залежить від характеру цього рішення [282, c. 

49], цей ступінь може бути визначений лише у світлі обставин конкретної справи: 

необхідно брати до уваги, зокрема, різноманітність можливих доводів, заявлених 

сторонами у суді, і відмінності, що існують у Державах, які домовились щодо 

законодавчих положень, норм звичаєвого права, юридичних висновків та 

оголошення і викладення рішень [282, c. 49]. 

Визнаючи роль положень Конвенції та рішень ЄСПЛ у доказуванні, 

встановленні фактів та обставин у національному цивільному процесі України, слід 

зазначити, що Конвенція урегульовує далеко не всі аспекти даної сфери 

процесуальної діяльності. Зокрема Конвенція не встановлює правил щодо доказів 

як таких, про допустимість доказів і спосіб їх оцінки, дані аспекти судової 

діяльності, в першу чергу, регулюються національним законодавством. Те саме 

стосується і доказової сили матеріалів, що подаються, та тягара доказування. 

Також національні суди здійснюють оцінку належності наданого доказу тощо [279, 

c. 47-48]. 

Формат даного дослідження не дозволяє проаналізувати та продемонструвати 

усі акценти, наведені ЄСПЛ у рішеннях щодо  тлумачення та специфіки 

застосування ст. 6 Конвенції, порушень національними судами її положень в сфері 

доказування та встановлення фактів і обставин. Вірогідно, ця проблематика 

потребує окремого комплексного дослідження з огляду на євроінтеграційні 

процеси, місце Конвенції та рішень ЄСПЛ у системі джерел цивільного 

процесуального права,  а також необхідності більш інтенсивного їх застосування.  
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3.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ З 

«ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ» 

 

Моніторинг судової практики, що здійснюється Міністерством юстиції 

України, свідчить про те, що кількість цивільних справ з іноземним елементом, 

збільшується з кожним роком [25], у зв’язку з чим об’єктивно виникає інтерес до 

особливостей їх провадження, специфіки доказування. 

До поняття «іноземний елемент» як складової цивільних процесуальних 

правовідносин, вітчизняними вченими прийнято включати: безпосередньо суб’єкт, 

який має іноземну належність (громадянство, місце проживання — щодо фізичних 

осіб; «національність» — щодо юридичних осіб); об’єкт, який знаходиться на 

території іншої держави; юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном, тощо 

[343, c. 6]. 

Доказування у цивільних справах з іноземним елементом у національних 

судах України в цілому підкорене загальним вимогам, що встановлені цивільним 

процесуальним законодавством та матеріальним правом України. Національний 

процесуальний порядок доказування, процесуальний режим доказів 

розповсюджуються на усіх суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, 

незалежно від того, громадянами якої країни вони є. Проте саме при розгляді та 

вирішенні судами України справ з іноземним елементом виникають специфічні 

потреби, які пов’язані із доказуванням та доведенням фактів та обставин, 

встановленням їх судом. Серед таких потреб — потреба у встановленні норм права 

іноземних держав. 

У цивільному процесі окремих держав, зокрема у цивільному процесі ФРН, 

норми іноземного права виділяють як факт, який входить до предмета доказування 

[81, c. 62]. Що стосується правових норм іноземного права, то питання про 

включення норм права іноземних держав до предмета доказування у цивільному 

процесі України є неоднозначним, дискусійним. 
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Норми права іноземних держав можуть застосовуватися національними 

судами України. Згідно з ч. 5 ст. 10 ЦПК України норми права іноземних держав 

суд застосовує у разі, коли це встановлено законом України чи міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Частиною 1 ст. 3 ЦПК України встановлено, що цивільне судочинство 

здійснюється також відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне 

право», який встановлює вимоги щодо застосування права до приватноправових 

відносин, тобто відносин, які грунтуються на засадах юридичної рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності, суб’єктами яких є фізичні та юридичні 

особи, з іноземним елементом. Причому колізійна норма (норма, що визначає, 

право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним 

елементом) може обиратися суб’єктами таких правовідносин (частини 1, 3, 4 ст. 1, 

ст. 5 ЗУ «Про міжнародне приватне право» ) [250]. 

Питання про необхідність застосування судами норм права іноземних держав, 

як правило, виникає при розгляді та вирішенні справ з іноземним елементом, на що 

й вказує ст. 4 та ін. Закону України «Про міжнародне приватне право». Зокрема у 

справах про усиновлення дітей іноземними громадянами судами застосовуються 

норми права іноземних держав — країн проживання усиновлювачів стосовно: 1) 

основних вимог, встановлених іноземною державою для міждержавного 

усиновлення; 2) правового статусу дитини, усиновленої в Україні, у відповідній 

країні тощо [80, c. 397-403]. 

Наявність іноземного елементу в національному цивільному процесі не 

впливає на встановлену цивільним процесуальним законодавством процедуру, яка 

підкорена цивільній процесуальній формі. Науковці з цього приводу правильно 

зазначають, що, звертаючись до суду за судовим захистом чи беручи участь у 

процесі, іноземна особа тим самим погоджується на застосування до неї 

процесуального порядку, прийнятого у даному суді [262, c. 255]. Разом із тим, 

кваліфікація правовідносин, яка ґрунтується на нормах матеріального 

законодавства, може, а у окремих випадках і повинна, ґрунтуватися з урахуванням 

норм права держави, громадянином якої є сторона чи інший учасник справи. 
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З приводу того, чи включати норми права іноземних держав до предмета 

доказування у цивільному процесі, видається, що встановлення національними 

судами змісту норм права іноземних держав не повинно розцінюватись як фактор, 

який необхідно включати до предмета доказування. Зміст норм матеріального 

права іноземної держави не повинен доказуватися та доводитися учасниками 

справи. Відповідна норма чи сукупність норм матеріального права іноземної 

держави підлягає юридичній кваліфікації національним судом України. Якщо ж 

норми і поняття, що потребують правової кваліфікації, невідомі праву України, або 

відомі під іншою назвою або з іншим змістом і не можуть бути визначені шляхом 

тлумачення правом України, то при їх правовій кваліфікації також враховується 

право іноземної держави (п. 2 ст. 7 ЗУ «Про міжнародне приватне право»). 

Висновок про те, що норми права іноземних держав не підлягають 

доказуванню сторонами та іншими учасниками справи, а отже, не повинні 

включатися до предмета доказування, підкріплюється також порядком 

встановлення судами змісту норм права іноземної держави, який встановлено ст. 8 

ЗУ «Про міжнародне приватне право». Порядок, зокрема, передбачає, що з метою 

встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган може 

звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи 

інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити 

експертів. Отже, насамперед, компетентні установи надають інформацію про 

відповідні норми права іноземної держави. Це не означає, що сторона чи інший 

учасник справи, не має права вказувати на норми права іноземної держави, які, на 

її думку, підлягають застосуванню для кваліфікації правовідносин та надавати суду 

витяги з законів іноземної держави. Згідно з п. 3 ст. 8 ЗУ «Про міжнародне 

приватне право» особи, які беруть участь у справі, мають право подавати 

документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони 

посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, але суд повинен 

перевірити такі дані у спосіб, зазначений вище. 

Окремі міжнародні договори України, зокрема між Україною та Об’єднаними 

Арабськими Еміратами, обмін сторін даними стосовно чинного законодавства та 
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судової практики не включають до обсягу правової допомоги. Це — обмін 

інформацією з точки зору міждержавних відносин у сфері надання правової 

допомоги (ст. 2 Договору) [106]. 

Таким чином, наведене дозволяє стверджувати, що у разі виникнення 

необхідності застосування національними судами України норм права іноземних 

держав йдеться не про питання фактів та обставин, з яких судом формується 

предмет доказування, а про питання права, які не підлягають включенню до 

предмета доказування, але які підлягають встановленню та кваліфікації судом. 

Включення ж норм права іноземних держав до предмета доказування у цивільному 

процесі окремих держав, вірогідно, пов’язано з тим, що, як правило, сторони у 

розвинених країнах діють у цивільному процесі через професійних представників, 

а цивільний процесуальний закон покладає обов’язок надати переклад норм права 

іноземної держави, що підлягає застосуванню судом для кваліфікації 

правовідносин, саме на представників. Представники як основні суб’єкти 

доказування готують доказову базу, до якої належить зміст норм права іноземної 

держави. 

Окрім необхідності встановлення змісту норм права іноземних держав, у 

справах з іноземним елементом часто виникає потреба в отриманні доказів, 

проведенні інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням фактів та 

обставин, встановленням їх у національному суді, на території іншої держави або 

інших держав одночасно. 

Загальний порядок реалізації процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням у 

цивільних справах у судах України, на території іншої держави, регулюються 

одночасно Розділом ХІ ЦПК України, який регламентує провадження у справах за 

участю іноземних осіб, а також міжнародними договорами України про правову 

допомогу, при розробці та укладенні яких враховуються основні принципи, 

закріплені у міжнародно-правових актах у сфері захисту прав людини. 

Аналіз змісту Розділу ХІ ЦПК України дозволяє зробити висновок, що його 

положення вілповідають положенням міжнародних договорів України, якими 

врегульовано питання про правову допомогу в сфері доказування та встановлення 
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судами договірних сторін фактів та обставин. Проте не можна не відмітити, що 

зазначений розділ не містить конкретики щодо процесуального порядку здійснення 

дій щодо отримання правової допомоги у спосіб, передбачений міжнародними 

договорами. Розділом ХІ ЦПК України в узагальнений спосіб,  закріплено, 

зокрема, право іноземних осіб, осіб без громадянства, міжнародних організацій та 

ін. звертатися до судів України та користуватися правами, передбаченими законом 

(ст. 496), підстави, засіб та порядок звернення суду України про надання правової 

допомоги до компетентних органів іноземної держави (ст. 498), зміст і форма 

судового доручення (ст. 499), порядок виконання в Україні судових доручень 

іноземних судів (ст. 500). Нюанси ж зносин судів України з судами іноземних 

держав, конкретизація компетентних органів, які є суб’єктами виконання судових 

доручень та рішень, особливості у наданні правової допомоги у певних категоріях 

цивільних справ тощо, міститься у міжнародних договорах. 

Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України відповідно до ст. 9 Конституції України, — частина 

національного законодавства України, а їх положення є пріоритетними у 

співвідношенні з положеннями цивільного процесуального законодавства. Згідно з 

ч. 2 ст. 3 ЦПК України, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж 

встановлені ЦПК України, застосовуються правила міжнародного договору. 

Поняттям «міжнародні договори» охоплюються й конвенції, угоди, хартії, 

протоколи, декларації тощо. У міжнародній практиці всі вони мають однакову 

юридичну силу [189, c. 35]. 

За даними Міністерства юстиції договірно-правову базу України в сфері 

міждержавної правової допомоги у цивільних справах становлять багатосторонні 

та двосторонні міжнародні договори. До багатосторонніх договорів, якими 

регулюється порядок правової допомоги у цивільних справах, зокрема, належать: 

Гаазька конвенція з питань цивільного процесу 1954 р. (набула чинності для 

України у 1967 р.); Гаазька конвенція про отримання за кордоном доказів у 

цивільних або комерційних справах 1970 р. (набула чинності для України у 2001 
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р.); Гаазька конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових 

документів у цивільних або комерційних справах 1965 р. (набула чинності для 

України у 2001 р.); Гаазька конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних 

офіційних документів 1961 р. (набула чинності для України у 2003 р.); Гаазька 

конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р. 

(набула чинності для України у 2006 р.); Гаазька конвенція про юрисдикцію, право, 

що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей 2006 р. (набула чинності для України у 

2008 р.); Європейська конвенція про інформацію стосовно іноземного 

законодавства 1968 р. (набула чинності для України у 1994 р.); Європейська 

конвенція про здійснення прав дітей 1999 р. (набула чинності для України у 2007 

р.); Європейська конвенція про здійснення прав дітей (набула чинності для України 

у 2007 р.); Конвенція про контакт з дітьми 2003 р. (набула чинності для України у 

2007 р.); Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 р. (набула чинності 

для України у 2006 р.); Конвенція про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (м. Мінськ) (набула чинності 

для України у 1995 р.). 

В останні роки підписані (або підписані та ратифіковані) Україною, але ще не 

набули чинності Конвенція про створення системи реєстрації заповітів 1972 р., 

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 1975 

р., Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах 2002 р. (м. Кишинів). 

Україною укладені, ратифіковані та набули чинності двосторонні міжнародні 

договори про правову допомогу у цивільних справах з багатьма країнами: з 

Китайською Народною Республікою, Республікою Польща, Литовською 

Республікою, Республікою Молдова, Естонською Республікою, Республікою 

Грузія, Латвійською Республікою, Монголією, Республікою Узбекистан, 

Республікою В’єтнам, Республікою Македонія, Турецькою Республікою, Чеською 

Республікою, Угорською Республікою, Румунією, Грецькою Республікою, 

Республікою Куба, Корейською Народно-Демократичною Республікою, 
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Ісламською Республікою Іран, Республікою Болгарія, Республікою Кіпр та іншими 

країнами. 

Серед міжнародних договорів, укладених Україною в останній період часу, у 

зв’язку з інтенсифікацією відносин у сфері туризму, бізнесу тощо, особливу увагу 

привертають Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про 

взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах 2012 р. [106] та 

Договір між Україною і Республікою Індія про взаємну правову допомогу у 

цивільних і господарських справах [107], які передбачають обмін інформацією про 

законодавство та практику, вручення різного роду документів, одержання доказів 

тощо. 

У порядку правонаступництва Україною застосовуються також міжнародні 

договори колишнього СРСР про правову допомогу: Угода між СРСР і 

Австрійською Республікою 1970 р., Договір між СРСР та Фінляндською 

Республікою 1978 р., Договір між СРСР і Алжирською Народною Республікою 

1982 р., Договір між СРСР і Народною Демократичною Республікою Ємен 1986 р., 

Договір між СРСР і Федеративною Республікою Югославія 1962 р., Конвенція між 

СРСР і Італійською Республікою 1979 р. 

На сьогодні відсутні заперечення щодо застосування Договору між СРСР і 

Народною Республікою Албанія 1958 р., Договору між СРСР та Іракською 

Республікою 1973 р., Договору між СРСР та Туніською Республікою 1984 р. [108; 

196, c. 15-19]. 

Регулювання питань про надання певного роду правової допомоги одночасно 

й багатосторонніми, й двосторонніми міжнародними договорами, сторони яких 

співпадають, дає підставу для виникнення питання про те, який акт у даному 

контексті може бути застосований або якому акту слід віддати перевагу. Згідно з п. 

1.5 наказу Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації 

України № 1092/5/54 від 27.06.2008 р. «Про затвердження Інструкції про порядок 

виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в 

цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і 

виконання судових рішень» (далі — Інструкція про порядок виконання 
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міжнародних договорів), у разі якщо у відносинах України з іноземною державою 

діють одночасно і двосторонній, і багатосторонній міжнародні договори і в 

жодному з них не встановлено пріоритету застосування одного з них щодо одних і 

тих самих питань, під час складання, направлення, а також виконання доручення 

слід дотримуватись положень того міжнародного договору, на підставі якого 

складено чи отримано доручення [245]. 

Таким чином, у судовій практиці правова допомога може здійснюватися як на 

підставі багатосторонніх, так і двосторонніх міжнародних договорів України, але у 

судовому дорученні необхідно вказати на застосовуваний договір та його 

відповідні положення. 

Аналіз міжнародних договорів України про правову допомогу, особливо 

двосторонніх, свідчить про акцентування у них уваги на шлюбно-сімейні та 

трудові справи, що є невипадковим. Розширення міжнародних зв’язків зумовило 

значне зростання укладених шлюбів між громадянами України та іноземними 

громадянами, а отже, й їх розірвання та виникнення спорів, пов’язаних одночасно і 

з визначенням місця проживання дітей, народжених у такому шлюбі, і з розподілом 

майна. Чималу кількість справ у судовій практиці складають справи про 

усиновлення дітей, які проживають на території України, іноземними 

громадянами. Трудова міграція громадян України в інші країни і, навпаки, 

громадян інших держав — в Україну, також сприяє виникненню в судах 

договірних держав трудових спорів з іноземним елементом тощо, у зв’язку з чим 

звернення судів до Міністерства юстиції України щодо роз’яснення застосування 

міжнародних договорів стали багаточисленними [393]. 

Аналіз  Глави ХІ ЦПК України, міжнародних договорів України та судової 

практики  дозволяє виділити основні процесуальні дії, які складають зміст 

міждержавної правової допомоги у цивільних справах: 1) вручення документів 

різного характеру (доручень, повідомлень тощо) ; 2) направлення та отримання 

доказів; 3) проведення  процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням юридичних 

фактів і обставин, на території іншої держави (допит свідків, огляд речових 

доказів, проведення екпертиз тощо). 
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Поняття «вручення процесуальних документів в іноземній державі» — 

багатоаспектне. У будь-якому випадку звернення суду України до компетентних 

установ іноземної держави із судовим дорученням про надання правової допомоги 

передбачається вручення процесуального документа чи документів. Зокрема у разі 

проживання чи знаходження суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин як 

громадян України, так і іноземних громадян та осіб без громадянства в іноземних 

державах (відповідачів, третіх осіб тощо), виникає потреба у направленні 

документів таким особам у рамках провадження у справі до судового розгляду, 

оскільки згідно зі ст. 190 ЦПК України суддя зобов’язаний надіслати копію ухвали 

про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви, документів, що 

додаються до заяви учасникам справи. Ухвала про відкриття провадження у справі 

надсилається також особам, від яких витребовуються докази. Окрім того, виникає 

питання про вручення викликів учасникам справи. Інструкцією про порядок 

виконання міжнародних договорів передбачено, що у випадку необхідності 

направлення викликів до суду осіб, які знаходяться на території інших держав, 

оформлюється судове доручення, до якого додається виклик (повідомлення) про 

день судового розгляду. Таким чином судове доручення – універсальний 

процесуальний акт суду, який оформлюється у будь-якому випадку виникнення 

потреби у правовій допомозі за межами України, незалежно від виду допомоги. 

Як свідчить судова практика, провадження у цивільній справі з іноземним 

елементом може ускладнюватися недостатністю доказів для підтвердження вимог 

чи заперечень у зв’язку з тим, що докази знаходяться на території іншої держави і 

їх подання є неможливим у силу різних причин. Як наслідок ставиться під загрозу 

можливість захисту прав, свобод та інтересів особи, яка не може надати суду 

відповідні докази. 

Міжнародні договори України містять положення загального характеру про 

можливість судів отримати докази, які знаходяться на території інших держав, а 

також вказують на конкретні документи, які слугують засобами доказування у суді 

договірної сторони, зокрема свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану, 
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про освіту, документи про трудовий стаж та інші, які стосуються особистих та 

майнових прав громадян. 

Проведення окремих процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на 

території іншої держави, може включати лише процесуальні дії, визначені 

законодавством сторони, яка потребує правової допомоги. Міжнародними 

договорами України по-різному визначається обсяг таких процесуальних дій, але 

вилучення та видача речових доказів, проведення експертизи, огляд доказів на 

місці, допит сторін, свідків, експертів (проведення експертиз) — комплекс дій, що 

передбачений усіма договорами про правову допомогу. 

Отримання доказів, які знаходяться на території інших держав, проведення 

окремих процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, в іноземних державах, 

також супроводжується врученням процесуальних документів як компетентним 

установам відповідної держави, так і безпосередньо фізичним особам, якщо це 

передбачено договором. 

Аналіз міжнародних договорів України та ЦПК України сприяє висновку про 

те, що і вручення документів, і отримання письмових доказів (документів), і 

проведення окремих процесуальних дій на території іншої держави можливе 

виключно на прохання судів країн, що домовились про взаємну правову допомогу. 

Процесуальним вираженням такого прохання є судове доручення, порядок 

оформлення та направлення якого регулюється як міжнародними договорами 

України, так і ЦПК України. 

Згідно  ст. 498 ЦПК України доручення суду України надсилається у порядку, 

встановленому ЦПК або міжнародним договором, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено, — 

Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних 

справ України для передачі дипломатичними каналами. 

Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні 

відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України (ч. 1 ст. 499 ЦПК України). Усі багато- та двосторонні 

договори містить окрему статтю про форму та зміст доручення про надання 
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правової допомоги. В цілому регулювання міжнародними договорами змісту та 

форми судового доручення здійснюється аналогічно. Якщо договір з відповідною 

країною не укладено, судове доручення оформлюється відповідно до ч. 2 - 4 ст. 499 

ЦПК України, положення якої здебільшого співпадають з вимогами міжнародних 

договорів щодо форми і змісту судового доручення про надання правової 

допомоги. 

Оскільки міжнародними договорами, національним законодавством 

передбачено різні види міждержавної правової допомоги, виникає логічне 

запитання про можливість об’єднання в одному судовому дорученні прохання про 

надання різних видів правової допомоги одночасно. ЦПК України та міжнародні 

договори не містять конкретної відповіді на це запитання. Вірогідно, якщо 

законодавством не встановлено заборони, то об’єднання можливе. Такий висновок 

підтверджується й Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів, 

відповідно до якої у дорученні можна зазначити про кілька видів правової 

допомоги, але при цьому слід враховувати принципи доцільності та розумності 

такого об’єднання (підпункт 2.1.7 п. 2.1 Інструкції). 

Міжнародними договорами України, Інструкцією про порядок виконання 

міжнародних договорів визначаються компетентні установи, які сприяють судам 

України у направленні судових доручень, у наданні правової допомоги у цілому. У 

загальному вигляді процедура руху судового доручення складається з наступного: 

судове доручення направляється до Міністерства юстиції України, Мін’юст 

протягом чотирнадцяти днів опрацьовує доручення та направляє його до 

центрального органу з питань надання міжнародної правової допомоги у цивільних 

справах запитуваної держави, отриману інформацію і документи, що стосуються 

виконання за кордоном доручення суду України, Мін’юст направляє до суду 

України, що склав доручення, через Головне управління юстиції. 

Згідно з ч. 5 ст. 500 ЦПК України виконання судового доручення  

підтверджується протоколом судового засідання, іншими документами, 

складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються 

підписом судді та скріплюються гербовою печаткою. 
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У контексті досліджуваного виникає питання про співвідношення 

регламентації міждержавної правової допомоги в сфері доказування у міжнародних 

договорах України з загальними положеннями інституту доказування, 

закріпленими у цивільному процесуальному законодавстві України, які є 

визначальними для процесу доказування, в тому числі й у  справах з іноземним 

елементом. 

Інститут надання правової допомоги в сфері доказування у цивільних справах 

обумовлений обов’язком, закріпленим у п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України — сприяння 

суду учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених законом.  

Аналіз норм цивільного процесуального законодавства України, якими 

врегульовано становище суду в процесі доказування, зобов’язує зазначити 

наступне: процесуальні дії суду, пов’язані з необхідністю отримання доказів за 

межами його територіальної підсудності на підставі доручення, адресованого 

іншому суду (предмет — допит свідка) згідно із ст. 87 ЦПК є збиранням доказів; 

забезпеченням доказів є задоволення судом клопотання про забезпечення доказів у 

разі неможливості подання особою, яка бере участь у справі, до суду доказів у силу 

різних причин, наявності складнощів у поданні доказів. Способами забезпечення 

доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд 

доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням (ч. 2 ст. 116 ЦПК України); 

витребування доказів здійснюється судом за клопотанням будь-якого учасника 

справи, а у справах окремого провадження — й за власною ініціативою, у разі 

неможливості самостійно надати докази (ч. 1 ст. 84 ЦПК України). 

Враховуючи юридичну природу наведених положень ЦПК України та зміст 

процесуальних дій суду, пов’язаних з отриманням міждержавної правової 

допомоги у сфері доказування, логічним є висновок про те, що обсяг правової 

допомоги, який складається з вручення документів, отримання доказів, проведення 

процесуальних дій на території іншої держави — сфера процесуальної діяльності, 

оскільки здійснюється у зв’язку із судовим провадженням у цивільній справі, що 

включає і збирання, і забезпечення, і витребування доказів у справах з іноземним 

елементом у сукупності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

1. Норми, якими врегульовано доказування, встановлення фактів та обставин у 

цивільному процесі, зосереджені і у Загальній, і в Особливій частинах. Положення 

Загальної частини такої спрямованості, мають, здебільшого, загальний 

(декларативний) характер (зокрема, ст.12, Глава 5 та ін. ЦПК України). Положення 

ж Особливої частини регламентують специфіку доказування, встановлення судом 

фактів та обставин, зокрема, у справах окремого провадження, в апеляційному 

провадженні тощо (ч. 2 ст. 294, ч. 1-3 ст. 367 ЦПК України та ін.). Останні мають 

уточнюючий чи коригуючий характер. 

2. Серед масиву положень цивільного процесуального законодавства, які 

встановлюють права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у доказуванні та встановленні фактів і обставин, особливе місце 

посідає ст. 12 ЦПК України, яка є базовою для здійснення цивільного судочинства 

та значною мірою визначає загальну ідеологію провадження у цивільних справах. 

Баланс у розподілі прав та обов’язків, спрямованих на доказування та 

встановлення фактів і обставин, закріплений у ст. 12 ЦПК України, забезпечує 

змагальний процес, а також дозволяє виконати завдання та досягти мети 

цивільного судочинства, що встановлені ст. 2 ЦПК України.  

3. Назва ст. 12 «Змагальність сторін» є умовною, оскільки десонує з  ч. 2 ст. 

12, яка закріплює рівність прав щодо здійснення всіх процесуальних прав та 

обов'язків, передбачених законом, за усіма учасниками справи. Низка інших 

положень ЦПК України, зокрема ч. 1 ст. 43, якою уточнено перелік змагальних 

прав учасників справи,  ч. 2 цієї ж статті, якою  встановлено тотожні обов'язки 

учасників справи щодо подання доказів тощо, також сприяє висновку про 

належність змагальних прав усім учасникам справи у зв'язку з юридичною 

заінтересованістю. 

Учасниками ж справи окрім сторін є і треті особи, і заявники та боржники у 

справах наказного провадження, заявники та інші заінтересовані особи у справах 
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окремого провадження, органи та особи, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб та ін. відповідно до ст. 42 ЦПК України. Таким чином, 

назва ст. 12 ЦПК України може призводити до хибного висновку про те, що 

змагальні права належать у цивільному судочинстві виключно сторонам. Видається 

правильним корегування назви зазначеної статті у наступний спосіб: «Змагальність 

цивільного судочинства» за зразком назви ст. 13 «Диспозитивність цивільного 

судочинства». Подібного корегування потребує й п. 4 ч. 3 ст. 1 ЦПК України, у 

якому змагальність сторін закріплена як одна із засад цивільного судочинства. 

4. Як інститут цивільного процесуального права сфера доказування, 

встановлення фактів і обставин складається з сукупності норм, які регулюють 

правовідносини в даному напрямку цивільної процесуальної діяльності. Ці норми є 

найважливішою ланкою в цілісній системі цивільного процесуального права, 

пов’язані з усіма іншими інститутами та окремими нормами, «працюють» у 

сукупності та взаємозв’язку. 

5. Поняття «доказове право», яке широко використовується процесуалістами, 

— запозичення, зумовлене особливостями законодавчого регулювання сфери 

доказування, встановлення фактів та обставин, у країнах загального права, у яких 

доказове право виокремлене у самостійну галузь у зв’язку з наявністю окремих 

законів про докази. 

Видається, що говорити про існування доказового права в нашій країні є 

необґрунтованим, оскільки такої окремої галузі з відповідним окремим 

регулюванням не існує. Норми, які встановлюють порядок доказування 

учасниками справи фактів та обставин, якими обґрунтовуються вимоги чи 

заперечення, та встановлення їх судом, зосереджені в цивільному процесуальному 

законодавстві та в нормах матеріального права. 

6. Незважаючи на те, що саме норми матеріального права у цивільному 

процесі: 1) встановлюють склад фактів та обставин матеріально-правового 

характеру, які є основними у складі фактів та обставин предмета доказування; 2) 

вказують на докази, якими можуть бути обґрунтовані вимоги чи заперечення, 

особливо в справах позовного та наказного проваджень; 3) сприяють висновкам 
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суду про належність, допустимість, достовірність та достатність доказів, у 

контексті ієрархії норм права, якими врегульовано доказування та встановлення 

фактів і обставин у цивільному процесі, видається, що надавати переважного 

значення матеріальному праву у порівнянні з процесуальним є недоцільним, 

оскільки лише їх взаємодія, а не окреме значення, дозволяють учасникам справи 

доказати та довести, а суду встановити факти та обставини, якими 

обґрунтовуються вимоги чи заперечення. 

7. Масив нормативних положень, яким врегульована сфера доказування та 

встановлення фактів і обставин, носить імперативно-диспозитивний характер, 

оскільки відображає метод правового регулювання цивільних процесуальних 

правовідносин, прав та обов’язків суб’єктів доказування. Разом із тим, цивільне 

процесуальне законодавство містить низку положень, які не можна віднести ані до 

положень імперативного, ані до положень диспозитивного характеру. Зокрема ч. 1 

ст. 57 ЦПК України: доказами є  фактичні дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи. Очевидно, подібні положення мають, здебільшого, 

роз’яснювальний (тлумачний) характер. 

Незалежно від того, імперативний, диспозитивний чи роз’яснювальний 

характер мають ті чи інші норми цивільного процесуального права, якими 

врегульовано доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному 

судочинстві, усі вони у своїй взаємодії складають систему, яка встановлює 

процесуальний порядок і є основою для доказування учасниками справи фактів та 

обставин, що обґрунтовують вимоги чи заперечення, для встановлення судом 

фактів і обставин,  сприяння у цій діяльності особами, які є іншими учасниками 

судового процесу. 

8. Модель (тип, форму) цивільного судочинства певної країни визначають 

особливості регулювання цивільним процесуальним законодавством сфери 

доказування, встановлення судом фактів та обставин. Серед основних факторів — 
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ступінь збалансованості у розподілі обов’язків щодо доказування між судом, 

сторонами та іншими учасниками справи. 

9. Сутність та структуру слідчої моделі цивільного процесу складають 

наступні характерні ознаки: 1) суд визначає межі, порядок та інші параметри 

доказування; 2) на суд покладається обов’язок збирати та готувати необхідний 

фактичний матеріал; 3) будучи «куратором» доказування, суд має право вказувати 

учасникам справи на докази, що підтверджують вимоги чи заперечення; 4) 

зумовлена вказаними чинниками відносна пасивність сторін та інших учасників 

справи, у доказуванні обставин справи. 

10. Суто змагальна модель цивільного судочинства — це така побудова 

процесу розгляду та вирішення цивільних справ, при якій сторони та інші учасники 

справи, при кваліфікованій допомозі представників вільно, на власний розсуд 

здійснюють доказову діяльність в обґрунтування своїх вимог чи заперечень. Суд, 

зберігаючи неупередженість, контролює процес доказування. 

11. Враховуючи, що у «чисто» змагальному процесі суд є пасивним 

спостерігачем за змаганням кваліфікованих адвокатів, арбітром, говорити про те, 

що цивільний процес України став змагальним, передчасно. Сукупність норм ЦПК 

України, що регулюють процес доказування та встановлення фактів і обставин, а 

також судова практика свідчать про те, що модель (тип, форму) цивільного 

процесу України визнати однозначно змагальною чи однозначно слідчою не 

можна. Характер доказування поки що свідчить про наявність змагальних та 

слідчих засад у сукупності, що прийнято називати «змішаною моделлю процесу». 

12. У цивільному процесі України змагального характеру поступово набуває 

лише позовне провадження, у справах окремого провадження зберігся слідчий 

характер процесу, оскільки: 1) відсутній спір про право та сторони з протилежними 

інтересами, які є основними суб’єктами змагального процесу; 2) низка справ, що 

розглядаються в даному порядку, стосуються захисту прав, свобод та інтересів 

неповнолітніх, осіб, щодо яких вирішується питання про визнання їх 

недієздатними, обмежено дієздатними тощо, а також державних інтересів, тому 
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законодавець абсолютно виправдано передбачив право суду витребувати докази за 

власною ініціативою (ч. 2 ст. 294 ЦПК). 

Що стосується справ наказного провадження, які вирішуються судами без 

залучення учасників справи на підставі доказів, що додаються до заяви, то про 

змагальну форму говорити не доводиться, враховуючи вищенаведені висновки про 

сутність змагального процесу. 

13. Змагальні засади цивільного судочинства випливають із самої сутності 

цивільного процесу, в якому вирішуються, здебільшого, справи приватноправового 

характеру. Там, де є приватноправовий спір і, відповідно, його суб’єкти, 

змагальність має місце завжди, навіть якщо й не реалізується тією мірою, на яку 

заслуговує. 

Незалежно від того, які риси переважають у цивільному судочинстві тієї чи 

іншої країни, — змагальні чи слідчі, змагальність, тобто намагання перемогти, має 

місце завжди. Тому поділ форм цивільного судочинства відповідних країн на 

змагальну чи слідчу є достатньо умовним. 

14. Прагнення до змагальної моделі цивільного процесу повинно визначатися 

ефективністю правосуддя. Запровадження положень, які характеризують змагальну 

форму, потребує переконливої аргументації з точки зору можливості їх реалізації 

сторонами та іншими учасниками справи, і, насамперед, можливості діяти в 

процесі через кваліфікованого представника. 

15. Розвиток цивільного процесуального законодавства необхідно 

спрямовувати у такий спосіб, щоб норми, які регламентують процес доказування, 

встановлення фактів та обставин, сприяли співпраці суду та інших учасників 

процесу, максимальній активності сторін та інших учасників справи, убезпечували 

прояв свавілля з боку суду. При визначенні міри такого співвідношення необхідно 

враховувати проблеми судової практики. 

16. Зважаючи на: 1) мету ратифікації Україною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р.; 2) обов’язковий характер Конвенції та 

рішень ЄСПЛ для України;  4) зміст понять «джерело права», «джерело цивільного 

процесуального права», а також закріплення у ч. 4 ст. 10 ЦПК України в редакції 
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2017 р. положення про те, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію та 

рішення ЄСПЛ, видається обгрунтованим вважати, що і Конвенція, і рішення 

ЄСПЛ є  частиною національного цивільного процесуального законодавства 

України, а тому у судовій діяльності повинна посісти місце, на яку заслуговує. 

17. Масив положень цивільного процесуального законодавства України, яким 

урегульовано сферу доказування, встановлення фактів та обставин, у цілому 

відповідає положенням ст. 6 Конвенції, полярні розбіжності відсутні. 

18. Дія Конвенції та правових позицій ЄСПЛ, що викладені у його рішеннях, 

розповсюджуються на сферу доказування сторонами та іншими учасниками справи 

фактів та обставин з метою обгрунтування вимог чи заперечень, а також на 

встановлення таких фактів і обставин судами України, з огляду на обов’язковий 

характер Конвенції та право громадян України звертатись до ЄСПЛ, у тому числі, 

й з підстав порушення прав, передбачених ст. 6 Конвенції. 

19. Стаття 6 Конвенції «Право на справедливий суд» на одне з головних місць 

ставить права, пов’язані з доказуванням. Основними контентами цього права є:  

а) право на публічний судовий разгляд. Ідеологія, яка виражена ЄСПЛ у 

багатьох рішеннях щодо публічного судового розгляду, в цілому співпадає з 

ідеологією ст. 7 ЦПК України, яка закріплює принцип відкритості судового 

розгляду в сукупності з  усністю. 

Підстави закритого розгляду, процесуальний порядок оголошення особистих 

паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів 

кореспонденції, дослідження звуко- і відеозаписів такого самого характеру, що 

закріплені у ст. 7 ЦПК України, також відповідають позиціям, викладеним ЄСПЛ у 

рішеннях. 

Публічність процесу відіграє ваажливу роль не лише у контексті вільного 

доступу до зали судового засідання, а й як фактор, який сприяє доказуванню, 

реалізації змагального процесу більшою мірою, ніж це можливо у закритому 

судовому засіданні. Проте право на закритий розгляд справи, необхідність 

отримання згоди учасників процесу на оголошення особистих паперів, листів, 

записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції, дослідження 
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звуко- і відеозаписів такого самого характеру — невід’ємні конституційні права 

особи на таємницю листування тощо, що гарантовані ст. 31 Конституції України, а 

тому обмеження принципу публічності у такому сенсі є виправданим; 

б) розгляд справи упродовж розумного строку — одна з вимог, що закріплена 

у ч. 1 ст. 6 Конвенції як фактор справедливого судового розгляду, а також 

необхідна умова для захисту прав, свобод та інтересів у судовому порядку, 

оскільки при несвоєчасному їх захисті у суді іноді втрачається сам сенс звернення 

до суду за захистом. 

ЄСПЛ виділяються два основні фактори, які необхідно враховувати 

національним судам для вирішення питання про розумний строк: 1) регламентацію 

строків розгляду справи національним законодавством; 2) розуміння прийнятності 

строку розгляду справи судом, враховуючи обставини справи. 

З огляду на правові позиції ЄСПЛ, викладені у рішеннях, розумний строк не 

слід розуміти у сенсі прискорення розгляду справ, оскільки прискорення може 

порушувати право на змагальність, — один з основоположних принципів, який 

визначає специфіку доказування та встановлення судом фактів і обставин. 

Вирішуючи питання про продовження чи скорочення процесуальних строків, 

необхідно зважати на баланс між своєчасним захистом прав, свобод та інтересів і 

скороченням або продовженням строків розгляду справи; 

в) розгляд справи незалежним та безстороннім судом. Незалежність та 

безсторонність, які закріплені у ч. 1 ст. 6 Конвенції, — умови, які захищають суд 

від різного роду впливу чи тиску. 

Зміст поняття «безсторонність суду» як вимога, що закріплена у ч. 1 ст. 6 

Конвенції, відповідає змісту поняття «неупереджений суд», яким оперує 

законодавство України, зокрема ст. 2 ЦПК України. Очевидно, розбіжності у 

термінології зумовлені перекладом Конвенції на українську мову. Гадаємо, що з 

метою термінологічної визначеності необхідно привести ст. 2 ЦПК України у 

відповідність до термінології ч. 1 ст. 6 Конвенції. 

Безсторонність чи неупередженість відіграють важливу роль як у цивільному 

процесі загалом, так і у доказуванні сторонами, іншими учасниками справи, фактів 
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та обставин, на які вони посилаються з метою обгрунтування вимог чи заперечень, 

а також у встановленні таких фактів та обставин судом. Дотримання 

безсторонності (неупередженості) при вирішенні судом питань про прийняття 

доказів або їх відхилення, про забезпечення доказів, про витребування доказів при 

дослідженні доказів та їх оцінці тощо — важлива умова для справедливого 

судового розгляду. 

20. ЄСПЛ у своїх рішеннях розширює перелік конструктивних елементів 

права на справедливий судовий розгляд, зокрема у наступний спосіб: 

а) включаючи до складових поняття «справедливий судовий розгляд» і 

принцип процесуальної рівності сторін, хоча ст. 6 Конвенції безпосередньо й не 

закріплює його. 

Розуміння та тлумачення змісту принципу рівності ЄСПЛ знаходиться у 

балансі з регламентацією принципу рівності цивільним процесуальним 

законодавством України, зокрема ст. 12 ЦПК України, а також із розумінням 

даного принципу вітчизняними теоретиками та практиками. 

Принцип рівності сторін у сенсі «справедливого балансу» між сторонами, 

недопустимість суттєвого невигідного становища однієї із сторін порівняно з її 

опонентом, необхідність суворого дотримання приниципу рівності при здійсненні 

судочинства у цивільних справах, — основні позиції ЄСПЛ, виражені в рішеннях у 

контексті порушень національними судами країн, що приєдналися до Конвенції, 

складових принципу рівності; 

б) наголошуючи на праві сторін на змагальний процес, хоча так само як і 

принцип рівності принцип змагальності безпосередньо не відображений у ст. 6 

Конвенції, якою визначено елементи права на справедливий суд. 

Зміст змагального процесу, який відображено ЄСПЛ у багатьох рішеннях, у 

цілому відповідає положенням цивільного процесуального законодавства України, 

якими врегульовано принцип змагальності, зокрема ст. 12 ЦПК України. 

Створення умов для змагального процесу — не менш важливий фактор, який 

виділяється ЄСПЛ для справедливого суду. Серед таких умов — створення 

можливостей для ознайомлення із доказами, поданими до суду; створення умов для 
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висловлення міркувань щодо наявних у справі доказів, їх змісту та правдивості; 

відмова у задоволенні клопотання про виклик свідка має бути вмотивована та не 

повинна позбавляти права на представлення доводів; перешкоди у можливості 

ефективно коментувати висновки експерта, які є основним доказом, — це 

порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції тощо; 

в) розкриваючи гарантії, закріплені у п. 1 ст. 6 Конвенції, ЄСПЛ часто 

акцентує увагу національних судів країн, які її ратифікували, на необхідності 

належним чином обгрунтовувати свої рішення, що безпосередньо стосується 

процесуального порядку доказування та встановлення фактів і обставин у 

цивільному процесі, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 263 ЦПК України 

обгрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. 

Аналіз ст. 263 ЦПК України, яка встановлює параметри обгрунтованого 

рішення, та правових позицій, викладених у рішеннях ЄСПЛ щодо обгрунтованості 

рішень, засвідчує відповідність у цілому вимог цивільного процесуального 

законодавства України позиціям ЄСПЛ. 

21. Визнаючи велику роль положень Конвенції та рішень ЄСПЛ у доказуванні, 

встановленні фактів та обставин у національному цивільному процесі України, слід 

все ж таки зазначити, що Конвенція урегульовує далеко не всі аспекти даної сфери 

процесуальної діяльності, на що вказує у своїх рішеннях і ЄСПЛ. Зокрема 

Конвенція не встановлює: 1) правил у відношенні доказів як таких; 2) про 

належність та допустимість доказів; 3) про спосіб оцінки доказів. Це — сфера 

регулювання національним законодавством. 

22. Специфіка правового регулювання доказування, встановлення фактів та 

обставин у справах з іноземним елементом виражається, зокрема, у наступному: 1) 

необхідності встановлення норм права держав, громадяни яких є суб’єктами 

цивільних процесуальних правовідносин у національному суді України; 2) 

отриманні доказів, проведенні інших процесуальних дій, пов’язаних із 

доказуванням, на території інших держав. 
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23. Включати чи не включати норми права іноземної держави до предмета 

доказування — питання дискусійне. Видається, що встановлення національними 

судами змісту норм права іноземних держав у справах з іноземним елементом не 

повинно розцінюватися як фактор, який необхідно включати до предмета 

доказування, оскільки: 

1) сторони та інші учасники справи хоча і мають право посилатися на норми 

права іноземної держави та впливати на вибір застосовуваного права відповідно до 

ст. 5 ЗУ «Про міжнародне приватне право», не зобов’язані доказувати та доводити 

їх зміст; 

2) відповідна норма чи сукупність норм матеріального права іноземної 

держави підлягає встановленню національним судом України з метою кваліфікації 

правовідносин, що встановлюються (статті 7, 8 ЗУ «Про міжнародне приватне 

право); 

3) порядком встановлення судами змісту норм права іноземної держави, який 

встановлено ст. 8 ЗУ «Про міжнародне приватне право», передбачено, що з метою 

встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган може 

звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи 

інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити 

експертів. Отже, насамперед, компетентні установи надають інформацію про 

відповідні норми права іноземної держави. І саме така інформація про зміст права 

іноземної держави може визнаватися достовірною. Подані ж учасниками справи 

документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони 

посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, а це — їх невід’ємне 

право, закріплене у п. 3 ст. 8 Закону «Про міжнародне приватне право», повинні 

перевірятися, а зміст — встановлюватися у спосіб, зазначений вище. Таким чином, 

у разі виникнення необхідності застосування національними судами України норм 

права іноземних держав йдеться не про питання фактів та обставин, з яких судом 

формується предмет доказування, а про питання права, які не неповинні 

включатися до предмета доказування. 
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24. Потреба у зверненні судів України до компетентних установ іноземних 

держав про надання правової допомоги виникає у справах з іноземним елементом, 

якщо: 1) сторона чи інший учасник процесу є громадянином іншої держави; 2) 

об’єкт, дія чи подія, які входять до юридико-фактичного складу, що 

встановлюється судом, сталися на території іншої держави, тощо. 

Процесуальні дії суду в даному напрямі — насамперед, сприяння учасникам 

справи у доказуванні та доведенні фактів і обставин, у захисті  прав, свобод та 

інтересів. 

25. Процесуальний порядок надання міждержавної правової допомоги у сфері 

доказування урегульовано міжнародними договорами України та цивільним 

процесуальним законодавством України, при цьому пріоритетними є положення 

міжнародного договору. 

 У разі регулювання порядку надання певного роду правової допомоги 

одночасно багатосторонніми та двосторонніми договорами, у судовому дорученні 

необхідно вказати на застосовуваний договір та його відповідні положення. 

26. Єдиним засобом звернення до компетентних установ іноземної держави 

про надання правової допомоги є судове доручення, зміст і форма якого мають 

відповідати вимогам міжнародного договору, а якщо міжнародний договір не 

укладено — положенням ст. 499 ЦПК України. 

27. До обсягу міждержавної правової допомоги у сфері доказування 

міжнародні договори та цивільне процесуальне законодавство України включають: 

вручення документів, отримання доказів, проведення окремих процесуальних дій 

на території іншої держави, при цьому звернення до компетентних установ 

іноземних держав про надання будь-якого виду правової допомоги завжди 

супроводжується необхідністю вручення відповідних документів. 

28. З урахуванням принципів доцільності та розумності суди України мають 

можливість об’єднати в одному судовому дорученні прохання про надання різних 

видів правової допомоги. 
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 Вручення судового доручення, інших процесуальних документів може 

здійснюватись як через дипломатичні представництва чи консульські установи 

України, так і через установи юстиції. 

 Офіційні документи, складені на території іншої держави внаслідок 

виконання доручення про проведення процесуальних дій або отримані від 

компетентних установ іноземної держави, користуються доказовою силою 

офіційних документів у судах України. 
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РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

У ДОКАЗУВАННІ 

 

Сутність будь-якої галузі права виражають, насамперед, принципи. Не є 

виключенням й цивільне процесуальне право, принципи якого є основоположними 

засадами галузі, що відображають її специфіку та зміст [94, c. 35]. 

Дія принципів процесуальних галузей права розповсюджується на всі 

інститути, що утворюють галузь, на всю сукупність прав та обов’язків суб’єктів 

процесуальних правовідносин, тому правильно відмічають процесуалісти, що в 

основі процесуального права лежить єдина для певної галузі система принципів 

[323, c. 4], а механізм забезпечення прав учасників процесу розкривають у 

контексті впливу принципів [176]. 

Система принципів цивільного процесуального права складається з досить 

великої сукупності принципів. Незалежно від змісту принципу чи належності до 

відповідної групи — організаційно-функціональних (конституційних, принципів 

судоустрою) чи функціональних тощо, кожен принцип відіграє важливу роль у 

здійсненні учасниками справи доказування та доведення фактів і обставин в 

обґрунтування вимог чи заперечень, у встановленні їх судом з метою вирішення 

справи по суті, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. Разом з тим, серед 

усієї сукупності принципів є визначальні для цієї сфери процесуальної діяльності: 

принципи змагальності, рівності, безпосередності та ін. Тут можна було б 

заперечити і вказати, зокрема, на принцип диспозитивності, який є головним для 

виникнення цивільного судочинства, а реалізація усіх інших принципів — наслідок 

реалізації юридично заінтересованою особою диспозитивних прав, адже без 

подання позову (заяви) до суду, що є вихідним диспозитивним правом, не виникає 

судочинство та цивільні процесуальні правовідносини, а тому й не виникає 

потреби у доказуванні та встановленні фактів і обставин. 

Дійсно, серед усіх функціональних принципів цивільного процесуального 

права принцип диспозитивності — основоположний, оскільки є визначальним як 
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для виникнення судочинства, так і його розвитку та завершення. Закріплене у ч. 1 

ст. 13 чинного ЦПК України положення про те, що суд розглядає справи не інакше 

як за зверненням особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, 

поданих учасниками справи або витребуваних судом — основна ідеологія 

приватноправового регулювання, що у співвідношенні з публічними засадами 

цивільного судочинства спрямовано на досягнення  завдання та мети цивільного 

судочинства, закріплених у ч. 1 ст. 2 – справедливий, неупереджений та своєчасний 

разгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

У розвиток ст. 13 ЦПК України ч. 2 ст. 49 ЦПК України встановлює 

диспозитивне право позивача відмовитися від позову (всіх або частини позовних 

вимог), відповідача – визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-який 

стадії судового процесу. Частина 1 ст. 188 ЦПК України закріплює право  

об’єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов’язаних між собою підставою 

виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Право 

відповідача пред’явити зустрічний позов та процесуальний порядок реалізації 

цього права закріплено у ст. 193 ЦПК України. У ст. 195 ЦПК України — право 

третьої особи із самостійними вимогами подати позов тощо.  

Специфіка реалізації диспозитивних прав органами та особами, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, урегульована статтями 56 

та 57 Загальної частини ЦПК України: право подати до суду позов (заяву) про 

захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів, 

які можуть бути подані виключно у випадках, визначених законом, а також про 

обмеження права таких суб’єктів на укладення мирової угоди (ч. 1 ст. 57 ЦПК 

України), особливості наслідків відмови таких осіб від позову (заяви) (ч. 2 ст. 57 

ЦПК України) тощо. 

Взаємозв’язок усіх перерахованих положень, які складають зміст принципу 

диспозитивності в цивільному процесі, з доказуванням та встановленням фактів і 

обставин є очевидним. Приміром, право фізичної чи юридичної особи на звернення 

до суду, закріплене у ч. 1 ст. 13 ЦПК України, у цій же нормі підкріплюється 
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імперативною вказівкою законодавця про те, що звернення має бути подано 

відповідно до ЦПК України та на підставі доказів, поданих учасниками справи або 

витребуваних судом. 

Право об’єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов’язаних між собою, 

зумовлює необхідність підтвердження кожної обставини, якими обгрунтовуються 

вимоги, відповідними доказами (ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 81 ЦПК України). 

Зустрічний позов відповідача, позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 

щодо предмета спору, закон зобов’язує обґрунтовувати обставинами та зазначати 

докази, що підтверджують кожну обставину, про наявність підстав для звільнення 

від доказування (ст. 194, 195  ЦПК України). Таким чином, реалізація 

диспозитивних прав перебуває у взаємозв'язку з реалізацією змагальних прав, 

питання про відкриття провадження у справі, рух справи та завершення 

судочинства залежать від розпорядження як диспозитивними, так і змагальними 

правами. Водночас, сферу доказування незалежно від фиду судочинства 

пов'язують, насамперед, із принципом змагальності, із змагальними правами, а 

специфіку регулювання принципу змагальності національним законодавством 

покладають в основу загальної харектеристики судочинства, його юридичної 

природи. Тому видається необхідним глибокий аналіз ролі принципу змагальності 

в сфері процесуальної діяльності, що досліджується. 

 

4.1. ЗМІСТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ 

 

В усі часи розвитку цивільного процесуального права та цивільного процесу 

принципу змагальності надавалося особливе місце та значення, оскільки 

змагальність — одна з основ, на якій тримається цивільний процес багатьох 

розвинених країн світу [140, c. 3]. Принцип змагальності європейськими, зокрема 

німецькими, юристами визнається аксіомою [103, c. 42], а статус суб’єкта 

цивільних процесуальних правовідносин неодмінно пов’язують з наявністю 
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законодавчо закріплених змагальних прав у осіб, які беруть участь у справі [95, c. 

179]. 

Історія розвитку цивільного процесуального законодавства України свідчить 

про те, що юридична природа принципу змагальності змінювалась одночасно із 

політичними змінами. Зокрема ЦПК УРСР 1924 р. хоча й зберіг змагальність як 

принцип, разом із тим, суттєво обмежував змагальність та закріплював 

перебільшену роль суду та прокурора у цивільному судочинстві [262, c. 77]. ЦПК 

України 1963 р. у цілому зберіг формат змагальності, який було закріплено у ЦПК 

УРСР 1924 р. І лише у 1996 р., у зв’язку з прийняттям Конституції України, 

Законом України «Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального 

кодексу України», ЦПК України було доповнено ст. 15, яка мала назву «З’ясування 

судом обставин справи на засадах змагальності» і встановлювала, що розгляд і 

вирішення цивільних справ у судах проводиться на засадах змагальності [239]. 

Запровадження цієї новели обґрунтовано вважають епохальним для цивільного 

судочинства [331, c. 73]. 

Сьогодні змагальність є однією з основних конституційних засад судочинства 

в Україні (ст. 129 Конституції України). Розробниками нової редакції ЦПК України 

у п. 4 ч. 3 ст. 2 також закріплено положення про те, що змагальність сторін – одна з 

основних засад (принципів) цивільного судочинства. 

Положення чинного цивільного процесуального законодавства України, якими 

урегульовано принцип змагальності, без перебільшення, пронизують увесь закон. 

Стаття 12 ЦПК України «Змагальність сторін», яка вважається основоположною в 

законодавчому регулюванні принципу змагальності у цивільному судочинстві, 

складається як з декларативного положення про те, що цивільне судочинство 

здійснюється на засадах змагальності сторін, так і з положень про рівність прав 

щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом, з 

встановлення обов'язків доведення обставин, які мають значення для справи і на 

які сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених ЦПК України.  
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Однією з новел цивільного процесуального законодавства є положення ч. 4 ст. 

13 ЦПК України в редакції 2017 р., згідно з яким кожна сторона несе ризик 

настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних 

дій. У такий спосіб вперше законодавець закликає до відповідального ставлення до 

виконання цивільних процесуальних прав та обов'язків. 

Новелою зазначеної статті є також закріплення обов'язку процесуального 

керівництва за судом, поряд із сприянням врегулюванню спору шляхом досягнення 

угоди між сторонами, сприяння учасникам судового процесу у реалізації ними прав 

тощо (ч. 5 ст. 12). 

Розширений, у порівнянні із ст. 12 ЦПК України, перелік змагальних прав 

учасників справи закріплений у ч. 1 ст. 43  ЦПК України, зокрема, право 

ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, подавати 

докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам 

справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, 

наводити свої міркування тощо. 

Органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб у цивільному судочинстві, наділяються таким самим обсягом 

змагальних прав, що й усі інші учасники справи (ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 57 ЦПК 

України), особливості ж реалізації змагальних прав даними суб’єктами, які 

полягають у необхідності обґрунтування відповідними доказами причин звернення 

до суду з позовом чи заявою в інтересах інших осіб, урегульовані  ст. 56  ЦПК 

України. 

Окрім зазначених статей, змагальні права та обов'язки дублює й Глава 5 

«Докази та доказування», зокрема у статтях 81, 83 та ін. 

Нескладно помітити, що перерахована сукупність положень цивільного 

процесуального законодавства регламентує однорідні права та обов’язки, пов’язані 

з доказуванням та доведенням, які прийнято називати змагальними правами, а також 

положення, які встановлюють права та обов’язки суду, спрямовані на сприяння у 

доказуванні учасникам справи. Саме тому змагальні засади у цивільному 
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процесуальному законодавстві пов’язують з інститутом розподілу обов’язків щодо 

доказування [18, c. 6], з механізмом розкриття доказів у цивільному процесі [133, c. 3]. 

У контексті регулювання дії принципу змагальності в цивільному процесі та 

реалізації змагальних прав цивільним процесуальним законодавством, необхідним 

є виділення ст. 12 ЦПК України «Змагальність сторін» як не лише основоположну 

для здійснення цивільного судочинства у зв'язку з закріпленням її в «Основних 

положеннях», а й як таку, що визначає загальну ідеологію цивільної процесуальної 

діяльності. 

Як вже йшлося вище, назва ст. 12 ЦПК України «Змагальність сторін» є 

умовною, оскільки змагальні права у цивільному судочинстві належать усім 

учасникам справи, сторони ж належать до них відповідно до ст. 42 ЦПК України.  

Очевидно, більш обгрунтованою була б назва «Змагальність цивільного процесу». 

Видається також не зовсім такою, що відповідає вказаним вище положенням 

ЦПК України, ч. 3 ст. 12: кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом. З метою уникнення висновків про те, що для інших 

учасників справи закон не встановлює обов’язку доводити обставини, на які вони 

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень, дане положення також 

необхідно уточнити у наступній редакції: «Кожен учасник справи повинен довести 

ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом». 

До прикладу, у ЦПК Франції Розділ VІ носить назву «Змагальність». Стаття 16 

даного розділу містить імперативне положення про те, що суддя зобов’язаний, за 

будь-яких обставин, забезпечити дотримання та дотримуватися сам принципу 

змагальності судочинства. Права ж та обов’язки щодо доказування, закріплені у 

цьому розділі, звернені, так само, як і в ЦПК України, до сторін [91, c. 50-51]. 

Вірогідно, законодавче закріплення змагальних прав та обов’язків виключно 

за сторонами зумовлено традиціями, оскільки сам змагальний процес протягом 

тривалого часу розцінюється, насамперед, як протиборство сторін. Дійсно, 

провадження у справі відкривається, насамперед, на захист прав, свобод та 
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інтересів позивача. Позовні ж вимоги спрямовані до відповідача, отже, сторони є 

завжди. Лише за наявності сторін у процесі, можуть бути й інші учасники справи. 

Таким чином, сторони — головні суб’єкти серед усіх  учасників позовного 

провадження, а отже, фіксація у законодавстві змагальних прав саме сторін у 

цілому є правильною. Між тим, лишаються поза змагальністю, наприклад, 

заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження, хоча 

згідно з ч. 8 ст. 49 заявник та інші заінтересовані особи є учасниками справи, а ч. 5 

ст. 31 ЦПК України заявник та  заінтересовані особи у справах окремого 

провадження мають права і обов’язки сторін, за винятками, встановленими у 

розділі ІV ЦПК України, таким чином, на них розповсюджуються усі змагальні 

права, передбачені цивільним процесуальним законодавством.  

Слід зазначити, що аналіз найбільш авторитетних цивільних процесуальних 

законів розвинених країн світу свідчить про те, що не всі кодифіковані чи 

некодифіковані акти закріплюють безпосередньо принцип змагальності чи 

змагальність у спосіб, як це має місце у ЦПК України чи в ЦПК Франції. Зокрема 

принцип змагальності не отримав прямого вираження в ЦПК ФРН, але змагальні 

права закріплені в окремих правових нормах [81, c. 31-32]. Як не дивно, але й у 

Правилах цивільного судочинства Англії відсутні окремі положення про 

змагальність цивільного процесу [168, c. 193-319], але цивільний процес Англії 

традиційно відносять до змагального, хоча й підкреслюють, спираючись на аналіз 

норм Правил цивільного судочинства, що в останній період часу принцип 

змагальності у цивільному процесі Англії характеризується розумним поєднанням 

активності сторін і спрямувальною, керуючою роллю суду [81, c. 178]. 

Таким чином, у країнах, де змагальність історично є ідеологією судочинства, в 

основних актах, якими врегульовано процесуальний порядок здійснення 

судочинства у цивільних справах, прямого, безпосереднього закріплення 

змагальності як декларації чи як принципу, немає. Виключенням є окремі кодекси, 

зокрема ЦПК Франції. В пострадянських країнах, у тому числі й в Україні, у 

зв’язку з фактичною тривалою відсутністю змагальності та наповненням нових 

законів змагальними засадами, з метою акцентування на цьому уваги 
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правозастосовувачів змагальність закріплено як принцип (п. 4 ч. 3 ст. 2) з 

відповідним роз'ясненням його складових (ст. 12, 43 та ін. ЦПК України). 

Після прийняття у 2004 р. нового ЦПК України, в багатьох наукових джерелах 

з’явилися коментарі про те, що у новому ЦПК України, у порівнянні з ЦПК 

України 1963 р., поглиблено засаду змагальності, що стосується, насамперед, 

процесу доказування. В обґрунтування такого висновку, як правило, вказують на 

те, що в позовному провадженні обов’язки щодо доказування повністю 

перекладено на сторін [170, c. 204]. 

Подібні висновки зумовлюють виникнення думки про зміст змагальних засад 

у цивільному судочинстві загалом. Для відповіді на питання про те, які засади 

судочинства є змагальними, а які — ні, слід звернутися до досвіду країн, яких, 

безумовно, багато століть відносять до країн із змагальною моделлю чи типу 

судочинства, а це — країни сім’ї загального права. Так, американські юристи, які є 

поборниками змагальної системи, вважають, що досягти неупереджених і 

остаточних судових висновків можна лише якщо: 1) той, хто приймає рішення, 

посідає нейтральну, неупереджену позицію і відповідальний лише за прийняття 

рішення у справі; 2) сторони самі розробляють і подають докази й аргументи, на 

яких грунтуватиметься рішення; 3) судова процедура концентрується головним 

чином на зіткненні протилежних доказів і аргументів, наданих сторонами; 4) 

сторони мають рівні можливості представляти й обговорювати свої справи з тим, 

хто приймає рішення [22, c. 85].  

Викладені контенти змагального цивільного судочинства зумовлюють 

питання про відповідність положень чинного цивільного процесуального 

законодавства України зазначеним уявленням про змагальний процес. 

Що стосується нейтральності, неупередженості суду, то поняттям 

«нейтральний суд» цивільне процесуальне законодавство України не оперує. 

Виходячи з тлумачення поняття «нейтральний» [206, c. 849], очевидно, 

нейтральним можна вважати такий суд, який не є прихильним жодної з сторін, 

третьої особи тощо. Неупередженість же суду у сукупності зі справедливістю та 
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своєчасністю розгляду і вирішення цивільних справ закріплена у ч. 1 ст. 2 ЦПК 

України як одне з завдань цивільного судочинства. 

Низка положень ЦПК України дозволяє констатувати, що про роль суду як 

неупередженого, нейтрального арбітра у цивільному процесі, можна говорити 

лише у контексті позовного провадження, оскільки в даному порядку розгляду та 

вирішення цивільних справ суд може приймати рішення про витребування доказів 

лише у випадку надходження про це клопотання (ч. 1 ст. 84 ЦПК України), а усі 

обов’язки щодо подання доказів, доведення перед судом їх переконливості 

покладаються на учасників справи (ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 та ін. ЦПК України). 

Аналогічна природа у розподілі прав та обов’язків у сфері доказування й у справах 

наказного провадження. 

У інший спосіб врегульовано доказування, встановлення фактів і обставин 

судом у справах окремого провадження. Зазначені вище передбачені ЦПК України 

права та обов’язки щодо доказування розповсюджуються на усі види судочинств, 

на усі стадії цивільного процесу, на усіх учасників справи, а заявники та 

заінтересовані особи у справах окремого провадження належать, згідно зі ст. 42 

ЦПК України, саме до цієї групи суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин. Відмінним же від позовного провадження є становище суду. У 

справах окремого провадження відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК України суд може за 

власною ініціативою витребувати необхідні докази. Більше того,  ч. 3 цієї ж статті 

встановлено, що справи окремого провадження розглядаються судом  за винятком 

положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Отже, законодавець 

виключає положення щодо змагальності з правил, за якими розглядаються справи, 

визначені ч. 2 ст. 293 ЦПК України.  

У зв’язку з такою регламентацією змагальності у справах окремого 

провадження окремі вчені стверджують, що принцип змагальності при розгляді 

справ окремого провадження не реалізується, або є відносно відсутнім, оскільки 

сторонами в процесі є лише заявник та заінтересовані особи [360, c. 355].  

Викликає сумнів обгрунтованість подібних висновків. Так, абсолютно 

очевидно, що тієї змагальності у широкому сенсі у справах окремого провадження 
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бути не може, оскільки відсутні спірні правовідносини та сторони з протилежними 

інтересами, немає протистояння у такому сенсі, як це має місце у справах 

позовного провадження. Разом із тим, право інших заінтересованих осіб у справах 

окремого провадження висловлювати свою думку щодо можливості задоволення 

заяви або заперечувати проти задоволення заяви, що може виражатися, зокрема, у 

висновках органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

обґрунтовувати таку позицію шляхом висловлювання своєї думки безпосередньо у 

суді під час дослідження доказів, у судових дебатах, дозволяє вказати на те, що 

прояви змагальності такого характеру у справах окремого провадження є, а 

встановлені ЦПК України права та обов’язки заявників спрямовані на наповнення 

справи доказами, на доведення фактів і обставин, право участі у дослідженні 

доказів тощо, не дозволяють стверджувати, що принцип змагальності у справах 

окремого провадження не реалізується. У даному зв'язку видається обґрунтованим 

видається висновок про те, що в окремому провадженні принцип змагальності діє, 

але має особливості у реалізації [354, c. 27].  

Дослідники цивільного процесу зарубіжних країн, зокрема, цивільного 

процесу Франції, спираючись на праці французьких спеціалістів та регламентацію 

змагального процесу ЦПК Франції, також стверджують що «принцип змагальності 

зберігається навіть у тому випадку, коли йдеться про справу окремого 

провадження…» [209, c. 6]. Отже, дія принципу змагальності розповсюджується у 

цивільному судочинстві на усі види проваджень, але специфіка кожного 

провадження обумовлює  особливості його реалізації. 

Вертаючись до наведених вище складових змагального судочинства, які 

характеризують цивільний процес США, то вони безпосередньо відображені у 

цивільному процесуальному законодавстві України та реалізуються у судовій 

практиці. Суд є, здебільшого, арбітром у справах позовного провадження. 

Особливості дії принципу змагальності у справах окремого провадження, про які 

зазначено вище, складають винятки. Сторонам та іншим учасникам справи закон 

адресує право доказувати у спосіб, визначений законом, а також покладає 

обов’язок доказування. Так само, як і у цивільному процесі США, у цивільному 
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процесі України під час підготочого  засідання, яке є обов'язковим  у справах 

загального позовного провадження, або під час розгляду справи по суті, 

протилежні інтереси та аргументи сторін створюють необхідні умови для 

встановлення судом фактів і обставин. Для реалізації змагальних прав у 

цивільному процесі України сторони мають рівні можливості (ч. 2 ст. 12 та ін. ЦПК 

України) [72, c. 83-91]. 

Отже, аналіз цивільного процесуального законодавства України дозволив 

зробити висновок, що в цілому регулювання принципу змагальності, змагальних 

прав відповідає загальноприйнятим у країнах із змагальною моделлю цивільного 

судочинства уявленням про сутність змагального процесу. Разом із тим, як 

зазначають практикуючі вчені, змагальність не може здійснюватися лише 

нормативним шляхом. Багато суддів у силу свого менталітету не готові до ролі, 

уготованої їм за новим законодавством — ролі арбітрів, що, як правило, лише 

спостерігають за розвитком спору між двома сторонами і «оцінюють» доведеність 

позицій сторін та відтворюють свої враження про результати такого спору у своєму 

ж рішенні. Юридична практика свідчить, що істотних змін у цивільному 

судочинстві не відбулося: як судді за власною ініціативою викликали свідків, так і 

викликають… [356, c. 26]. Можна було б поставити під сумнів даний висновок, 

оскільки він датований 2006 р., тобто пройшов лише один рік з часу застосування 

судами ЦПК України 2004 р., а у ЦПК України 1963 р. принцип змагальності не 

мав таких рис. Водночас, і у висновках вчених, підготовлених в останній період 

часу, за наявності достатнього досвіду застосування ЦПК України 2004 р., також 

стверджується, що дія принципу змагальності в сучасних умовах суттєво обмежена 

такими суб’єктивними факторами як широке нав’язування кліше про суд як 

корумповану структуру, для якої професійні якості мають другорядне значення, 

має місце недостатній рівень теоретичної підготовки багатьох суддів, відсутня 

ідеологічна складова в їх підготовці та діяльності. Окрім того, на реалізацію 

змагальних засад у цивільному судочинстві впливають низький рівень 

правосвідомості учасників процесу (який зводиться до усвідомлення стороною 

себе як носія суб’єктивних прав, без жодного процесуального обов’язку), низький 
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професійний рівень представників, які надають юридичні послуги, майновий стан 

сторони, який не дозволяє найняти по-справжньому професійного представника 

[109, c. 19]. 

Для реалізації принципу змагальності у цивільному процесі важливе значення 

має встановлений  ст. 213 чинного  ЦПК України формат дослідження доказів [73, 

c. 82-87]. Відповідно до цього положення суд під час розгляду справи повинен 

безпосередньо дослідити докази у справі. Це означає, що усі докази повинні 

досліджуватися в залі судового засідання, а їх джерела, за можливостей, мають 

бути в залі судового засідання. Змагальна активність у дослідженні, яка може 

проявлятися, зокрема, у постановці запитань сторонам та іншим учасникам справи, 

а також свідкам, експертам, спеціалістам, в участі у судових дебатах, сприяє 

досягненню мети кожного з учасників. З цього приводу окремі вчені правильно 

зазначають, що повноцінної змагальності не вийде, якщо сторони не сходяться в 

процесі обличчям до обличчя, адже спорити можна лише з тим, хто в змозі 

відповідати на запитання по суті справи [312, c. 99]. 

Разом із тим, розгляду справи, під час якого згідно з ч. 1 ст. 229 ЦПК України 

здійснюється дослідження доказів, а отже, й реалізації змагальних прав як частини 

стадії судового розгляду цивільних справ  може й не бути, оскільки сама стадія 

судового розгляду є сьогодні обов’язковою лише в справах, які розглядаються та 

вирішуються судами в порядку окремого провадження. У випадках, визначених 

законом, справи позовного провадження можуть бути остаточно вирішені судом 

під час підготовчого засідання (ст. 200 ЦПК України) . Для справ наказного 

провадження взагалі передбачено спрощений порядок провадження — відкриття 

провадження та видача судового наказу без судового засідання і виклику стягувача 

та боржника (ст. 167 ЦПК України). 

У зв'язку з необов'язковістю стадії судового розгляду у справах позовного 

провадження виникає запитання про реалізацію змагального процесу та ухвалення 

змагального рішення, які безпосередньо ассоціюються із судовим засіданням. У 

даному зв'язку логічно звернути увагу на підготовче судове засідання. 
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Аналіз положень цивільного процесуального закону, якими урегульовано 

процесуальний порядок проведення підготовчого засідання у справах загального 

позовного провадження дозволяє  констатувати, що у підготовчому засіданні 

принцип змагальності та змагальні права реалізуються у такий само мірі, як і під 

час судового розгляду. Гарантіями ж реалізації принципу змагальності на даному 

етапі підготовчого провадження є встановлені законом вимоги, зокрема: 1)  

обов'язковість залучення в процес учасників справи (ч. 1 ст. 197); 2) проведення 

підготовчого засідання за правилами, встановленими ЦПК України для розгляду 

справи по суті (ч. 1 ст. 198). Проте, підготовче засідання передбачене 

законодавством лише для справ загального позовного провадження, у справах 

спощеного позовного провадження ідготовче засідання не проводиться. 

Підготовче засідання за своєю суттю чи змістом стало своєрідним прообразом 

попереднього судового засідання, яке було урегульовано ст. 130 ЦПК України 2004 

р. 

Необов'язковість попереднього судового засідання, а сьогодні – відсутність  

підготовчого засідання у справах спрощеного позовного провадження викликає 

критичні міркування з точки зору реалізації змагальних прав учасниками процесу. 

На початку набрання  чинності ЦПК України 2004 р., попереднє судове 

засідання було обов’язковим для усіх справ позовного провадження. Згодом 

положення про те, що попереднє судове засідання є обов’язковим, було скасоване, 

зокрема й у зв’язку з тим, що практики вказували на неможливість якісного 

проведення попереднього судового засідання у зв’язку з великою завантаженістю 

суддів і необхідністю розглянути цивільну справу у двомісячний термін [203, c. 4]. 

Скасування законодавцем обов’язковості проведення попереднього судового 

засідання у справах позовного провадження обґрунтовано розцінюється як фактор, 

що сприяє порушенню принципу змагальності у цивільному процесі, оскільки про 

більшість доказів  стає відомо під час судового розгляду. У даному зв'язку окремі 

вчені правильно зазначають, що фактично норма про необов'язковість 

попереднього судового засідання відкрила можливість недобросовісній стороні 
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зловживати своїми правами шляхом подання несподіваних для іншої сторони 

доказів у останній момент [170, c. 204].  

Викладена позиція видається обгрунтованою. Серед сукупності 

процесуальних дій у підготовчому засіданні – роз'яснення учасникам справи, які 

обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи 

іншим учасником справи; з'ясування питання про те, чи повідомили сторони про 

всі обставини справи, які їм відомі; з'ясування питання про те, чи надали сторони 

докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані 

судом чи причини їх неподання; вирішення питання про проведення огляду 

письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішення 

питання про витребування додаткових доказів та визначення строку їх подання; 

вирішення питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені 

раніше тощо (ч. 5-7 ст. 197 ЦПК України). 

Перелік процесуальних можливостей, закріплених у ст. 197 ЦПК України, 

дозволяє учасникам справи вже на цьому етапі судочинства визначитись із 

тактикою доказування, підготувати аргументи та контраргументи, а також докази у 

їх обґрунтування для презентації у судовому засіданні. Реалізація змагальних прав 

учасниками справи у підготовчому засіданні сприяє суду у правильному 

формуванню предмета доказування, дозволяє попередньо кваліфікувати 

правовідносини та їх специфіку, а у разі, якщо справу не вирішено остаточно, - 

допомагає уникнути умовиводних помилок під час ухвалення рішення після 

розгляду справи по суті. Таким чином, підготовче засідання зменшує різик 

зловживання процесуальними правами в сфері доказування, забезпечує 

змагальність цивільного судочинства, сприяє прийняттю законних та 

обгрунтованих рішень. 

Аналіз положень чинного цивільного процесуального законодавства, якими 

урегульовано порядок проведення підготовчого засідання,  необов'язковість стадії 

судового розгляду у справах загального позовного провадження, а також 

встановлена законодавством можливість остаточного вирішення справи  під час 
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підготовчого провадження, наводить на думку про необхідність сумлінного 

ставлення до процесу доказування на даному етапі цивільного судочинства.  

Як вже йшлося вище, одним з аспектів ідеології змагального судочинства є 

протиборство сторін і, як наслідок, їх активність у доказуванні та доведенні, яка 

обумовлена юридичною заінтересованістю. Проте у цивільному судочинстві 

закріплені процедури, які в силу їх юридичної природи не можуть  відповідати 

положенню ч. 1 ст. 12 ЦПК України про те, що цивільне судочинство здійснюється 

на засадах змагальності. Такою процедурою є процесуальний порядок  заочного 

розгляду цивільних справ. 

Заочний розгляд справи у цивільному процесі можливий за сукупністю умов: 

якщо відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового 

засідання, але не з'явився в судове засідання без поважних причин, або без 

повідомлення причин, до того ж відповідач не подав відзив, а позивач не заперечує 

проти заочного вирішення справи (ч. 1 ст. 280 ЦПК України). 

І хоча ч. 2 ст. 281 ЦПК України й встановлює, що розгляд справи і ухвалення 

рішення заочно проводяться за  правилами загального чи спрощеного позовного 

провадження, абсолютно очевидно, що розгляд справи за присутності в залі 

судового засідання лише позивача та (чи) його представника неможливий за 

загальними правилами, встановленими Главою 6 Розділу ІІІ ЦПК України для 

розгляду цивільних справ по суті. Зокрема, відсутність пояснень відповідача, 

відсутність запитань з його боку до позивача, нереалізація інших змагальних прав 

сприяє спрощеному судовому засіданню без реалізації змагальних засад. Наявність 

відзиву на позов, письмових доказів в обґрунтування заперечень проти позову 

тощо, «змагального духу» не додає. Необхідною умовою змагального процесу є 

усна полеміка, яка не може бути забезпечена у разі присутності в залі судового 

засідання лише позивача. 

Обмежена реалізація принципу змагальності при заочному розгляді справ 

зумовлює також виникнення запитання про законність оцінки доказів, оскільки 

відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК України оцінка доказів судом ґрунтується на 

всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у 
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справі доказів, а у разі відсутності відповідача оцінка не може відповідати 

вказаним вимогам. 

Викликає також сумнів обґрунтованість рішення, яке ухвалюється заочно, 

адже обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (ч. 5 ст. 

263 ЦПК України). Гадаємо, що повнота та всебічність з’ясування судом обставин 

при заочному розгляді справи також є сумнівною. Встановлена ж ч. 2 ст. 288 ЦПК 

України одна з підстав скасування судового наказу — якщо докази, на які 

відповідач посилається у заяві про скасування такого рішення, мають істотне 

значення для правильного вирішення справи, дещо компенсує нівелювання 

принципу змагальності при заочному розгляді справи, однак не змінює стану 

речей. 

Таким чином, аналіз особливостей дії принципу змагальності при заочному 

розгляді справи дозволяє констатувати, що доцільність заочного розгляду 

цивільних справ, яка зумовлена необхідністю захисту прав, свобод та інтересів 

позивача, вступає в суперечність зі змагальним процесом та змагальним рішенням.  

Закріплене законодавцем положення про обов'язковість підготовчого 

засідання для справ загального позовного провадження частково знімає проблему 

незмагального судового розгляду та незмагального рішення  при заочному розгляді 

у разі явки відповідача в підготовче засідання. Якщо підготовче засідання було 

проведене за участю відповідача, а сам судовий розгляд відбувся заочно, у такому 

випадку змагальні права можуть бути реалізовані більшою мірою. Для судочинства 

у справах спрощеного позовного провадження підготовче засідання не 

передбачено, тому  заочне рішення у таких справах вважати таким, що ухвалене у 

змагальному процесі, складно. 

З посиланням на судову практику окремі вчені зазначають, що сучасне 

тлумачення та застосування ч. 4 ст. 10 ЦПК України 2004 р., згідно з якою суд 

сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин справи, роз’яснює особам, які 

беруть участь у справі, їх права та обов’язки, попереджає про наслідки вчинення 
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або невчинення процесуальних дій тощо, фактично нівелює змагальність 

цивільного процесу.  

При цьому вказується, що навіть при «пасивності» сторони, відсутності у неї 

професійного представника суд не може формально відмовити в позові, а 

змушений «сприяти» в здійсненні її прав. На жаль, такі випадки мають місце і за 

участі в процесі «професійного» представника. Цілком логічно, що у іншої 

сторони, яку може влаштовувати така пасивна позиція іншої сторони, що, на її 

думку, може забезпечити їй перемогу в змагальному процесі, виникає обурення 

діями суду та сумнів у його неупередженості. Таким чином, суд постійно 

змушений маневрувати між дотриманням принципу змагальності та спрямуванням 

цивільного процесу в напрямі вирішення спору, а фактично — встановленні істини 

у справі [109, c. 19]. 

Положення про обов'язок суду сприяти учасникам судового процесу у 

реалізації ними прав з розширенням складових, збереглося у ЦПК України  в 

редакції 2017 р. Змагальні засади цивільного судочинства вимагають від суду 

 спрямовувати хід процесу на досягнення балансу між спонуканням та 

реалізацію змагальних прав учасниками справи та якомога меншого втручання в 

цей процес. Це і є одним з основних завдань суду у змагальному судочинстві. Що 

ж стосується положень ч. 5 ст. 12 чинного ЦПК України, то вони видаються 

абсолютно доречними, хоча й не дають повного уявлення про способи сприяння 

суду і потребують більш детальної регламентації [71, c. 52-55]. 

Досвід законодавчої регламентації принципу змагальності у європейських 

країнах, в яких змагальність сторін та інших учасників справи знаходиться у 

необхідному балансі з діями суду, свідчить про успішну співпрацю положень про 

змагальність та положень про сприяння суду в реалізації юридично 

заінтересованими особами змагальних прав. Спосіб цей є ідентичним тому, який 

закріплено у ч. 5 ст. 12 та ін. ЦПК України [103, c. 43-44]. 

У контексті розвитку змагального цивільного судочинства в Україні логічним 

видається виникнення думки про потребу розширення змагальних засад. Розвиток 

цивільного процесуального законодавства країн, які вважаються батьківщиною 
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змагального судочинства, свідчить про те, що «чиста змагальність» поступово 

втрачає свої позиції. Зокрема остання реформа цивільного судочинства в Англії та 

істотні зміни цивільного процесуального законодавства США свідчать про відхід 

від чистої змагальності як типологічної характеристики англосаксонського 

цивільного процесу країн загального права. Що стосується Англії, то, як відомо, 

реформи лорда Вульфа вперше зробили серйозний прорив у змагальній системі 

цивільного судочинства і закріпили принцип судового керівництва процесом. 

Головним же дефектом змагальної системи вважають те, що суддя не має своїм 

обов’язком встановити правду [148, c. 26-27; 168, c. 194]. 

Реформи цивільного процесуального законодавства пострадянських країн 

відзначились непродуманим наповненням цивільного судочинства змагальними 

засадами, оскільки не були підкріплені необхідними гарантіями, зокрема в частині 

надання безкоштовної професійної правової допомоги, без якої реалізація 

змагальних прав належним чином є неможливою. Основною причиною такої 

ситуації вважають запозичення досвіду іноземних держав, його запровадження без 

урахування української ментальності, своєчасної підготовки фахівців тощо [175, c. 

1]. 

В останній період часу представники деяких країн, які були у складі СРСР, 

зокрема Республіки Білорусь, наголошують на тому, що нова концепція 

судочинства  на відміну від змагальної, повинна бути спрямована на захист та 

відновлення порушеного права. Білоруськими науковцями та практиками 

цивільний процес перестає розумітися виключно як справа двох протиборних 

сторін, за змаганням яких спостерігає суд. Суду відводиться активна роль, оскільки 

на нього покладається відповідальність перед суспільством за реальне відновлення 

порушеного права [127, c. 250-270].  

Сукупність норм цивільного процесуального законодавства України, якою 

врегульовано принцип змагальності та змагальні права, в цілому є збалансованим. 

Разом із тим, видається, що з метою забезпечення змагальності цивільне 

процесуальне законодавство України необхідно наповнювати положеннями, які б 

спонукали учасників справи подавати докази, клопотати перед судом про 
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витребування чи збирання доказів у спосіб, передбачений законом, до судового 

розгляду, оскільки змагальні права можуть бути реалізовані повною мірою лише у 

разі ознайомлення з доказами заздалегідь. Нормативне регулювання сфери 

доказування, встановлення судом фактів та обставин у цивільному процесі, 

повинно бути спрямоване на досягнення розумного балансу у змагальності сторін 

та сприянні у цьому суду, що забезпечуватиме гнучкий та оперативний процес. 

У висновках та поглядах про зміст змагальності у цивільному процесі 

справедливо зазначається, що платформою для забезпечення змагального процесу 

слугують багато факторів, серед яких — обов’язок суду роз’яснити права та 

обов’язки учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам тощо, 

забезпечити процесуальну рівність, в тому числі й у доказуванні та доведенні 

тощо. При цьому рідко наголошується на важливості забезпечення максимальної 

усності. 

Видається, що змагальність у судовому засіданні без усної полеміки 

нівелюється. І під час підготовчого засідання, і під час судового розгляду суд 

повинен створювати умови для усної змагальності у контексті доказування та 

доведення фактів і обставин, обстоювання своїх позицій. Для реалізації змагальних 

прав в усний спосіб велике значення має допомога професійного представника. У 

разі якщо учасник справи діє в процесі самостійно, суд повинен сприяти такій 

особі у реалізації змагальних прав в усній формі. Така практика є розповсюдженою 

в інших країнах [140, c. 6]. У даному контексті, вважаємо, що змагальність процесу 

не повинна зводитись виключно до спостереження судом за реалізацією 

змагальних прав учасниками справи. Оскільки одним з завдань цивільного 

судочинства, закріплених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, є справедливий розгляд і 

вирішення цивільних справ, то справедливість має бути вирішальною у балансі 

змагальності та втручання суду у процес доказування. Змагальні засади цивільного 

судочинства, задекларовані у  ст. 12 ЦПК України, повинні розцінюватись як 

ефективні і такі, що відповідають сутності цивільних процесуальних 

правовідносин як засобів досягнення мети цивільного судочинства — захисту прав, 

свобод та інтересів. 
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4.2. РОЛЬ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ  У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЗМАГАЛЬНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

З кінця минулого століття розвиток цивільного процесуального законодавства 

України спрямований на посилення змагальних засад, що обумовлено характером 

цивільних процесуальних правовідносин. Внаслідок судових реформ і у ЦПК 

України 2004 р., і у ЦПК України в редакції 2017 р. закріплені положення про те, 

що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін (ч. 1 ст. 10 

ЦПК України 2004 р., п. 4 ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 12 ЦПК України в редакції 2017 р.), а 

серед основних складових, які забезпечують змагальність цивільного судочинства 

— процесуальна рівність. 

У структурі забезпечувальних елементів змагального процесу процесуальна 

рівність (рівність сторін, рівноправ’я) посідає чи не найголовніше місце і 

розцінюється як стандарт процесуальної справедливості [380, c. 470], як одна з 

цивільних процесуальних цінностей [195, c. 15]. 

У країнах з традиційно змагальною моделлю судочинства процесуальна 

рівність визнається одним із принципів, найголовніших аспектів справедливого 

судочинства. Зокрема, вимога процесуальної рівності передбачена ч. 1 Правил 

цивільного судочинства Англії, які прийняті внаслідок проведення реформи 

процесуального права у 1998 р. [394, c. 10-11]. Забезпечення рівності змагальних 

можливостей, рівних можливостей сторін подавати докази й переконувати того, 

хто приймає рішення, — фундаментальна основа теорії змагальності у цивільному 

процесі США. За англо-американською традицією рівність у процесі доказування 

застосовується як у цивільних, так і у кримінальних справах [22, c. 88]. 

Висновки про те, що рівність сторін — базовий принцип цивільного 

судочинства і визначає його сутність, з’являлися в різних джерелах в усі часи 

розвитку цивільного права та цивільного процесу [54, c. 418-448]. На початку ХХ 

ст. у перших відомих підручниках з цивільного процесу рівність сторін виділялась 

серед основних засад цивільного судочинства. Зокрема Є. О. Нефедьєв писав: 
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«…рівноправ’я сторін полягає у тому, що суд може постановити рішення чи 

ухвали, лише ґрунтуючись на заяві (висловлюванні) обох сторін» [83, c. 201]. 

Серед основних начал участі у цивільному процесі сторін А. Х. Гольмстен також 

виділяв рівність, яку він тлумачив наступним чином: «…усі особи, які з’являються 

до суду як позивачі чи відповідачі, повинні користуватися однаковими правами; 

ніяких привілеїв тій чи іншій особі за станом, званням і т. п. не повинно бути 

надано; інтереси позивача та відповідача у процесі мають бути урівноважені» [83, 

c. 201-202]. Є. В. Васьковський у своєму відомому підручнику зазначав: «…кожній 

стороні повинні бути надані однакові процесуальні засоби боротьби та надана 

однакова можливість ними користуватися: позивачу не може бути дозволено те, що 

не дозволяється відповідачу, і навпаки» [43, c. 99]. 

У чинному ЦПК України відсутня окрема стаття, яка б містила детальну 

регламентацію процесуальної рівності у спосіб, яким, зокрема, регламентована 

змагальність (ст. 12 ЦПК), диспозитивність (ст. 13 ЦПК) тощо. Відповідно до ч. 2 

ст. 12 ЦПК України, яка має назву «Змагальність сторін», учасники справи мають 

рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених 

законом. 

 Рівність сторін у процесуальних правах та обов’язках закріплена також у ч. 1 

ст. 49 ЦПК України «Процесуальні права та обов’язки сторін», яка процесуальну 

рівність розповсюджує не лише на загальні права, передбачені ч. 1 ст. 43 ЦПК 

України, а й на спеціальні (частини 2, 3 ст. 49 ЦПК України). 

Таким чином, процесуальна рівність прив’язується законодавцем до 

фундаментальних прав, на яких базується цивільне судочинство, але, оскільки 

предметом даного дослідження є вплив принципу процесуальної рівності саме на 

процес доказування у цивільних справах, логічно зосередити увагу саме у цьому 

напрямку. 

Як вже зазначалося вище, процесуальна рівність закріплена законодавцем не 

окремою статтею, а у ст. 12 ЦПК «Змагальність сторін» та ст. 49 ЦПК 

«Процесуальні права та обов’язки сторін». Синтез (поєднання) змагальності та 

рівності в окремих положеннях цивільного процесуального законодавства України 
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не є випадковим і свідчить про їх взаємозв’язок та взаємозалежність. Законодавча 

регламентація змагальності та рівності у такий спосіб притаманна цивільному 

процесуальному законодавству не лише України, а й інших країн, зокрема ст. 12 

ЦПК Російської Федерації регламентує змагальність у сукупності із рівністю і має 

відповідну назву — «Здійснення правосуддя на основі змагальності та рівноправ’я 

сторін [90]. У зв’язку з таким законодавчим регулюванням принципів змагальності 

та рівності процесуалісти різних країн справедливо стверджують, що принцип 

процесуальної рівності сторін безпосередньо пов’язаний з принципом змагальності 

[88, c. 97], а саму сутність змагального процесу нерідко розкривають саме через 

процесуальну рівність [403, c. 437]. 

Сукупне регулювання цивільним процесуальним законодавством змагальності 

та рівності стало підставою того, що деякі процесуалісти процесуальну рівність 

перестали виділяти як окремий принцип цивільного процесуального права і 

розкривають сутність рівності виключно у контексті змагальності [368, 35-36]. 

Втім, більшість сучасних процесуалістів наполягають на тому, що принцип 

процесуальної рівності сторін має самостійне значення, як і принципи 

диспозитивності, змагальності [301, c. 107; 172, c. 202]. 

У сучасних висновках про сутність принципу рівності зустрічається також 

твердження про те, що «принцип процесуальної рівності сторін закріплений у ст. 

129 Конституції України» [367, c. 86]. Видається, що принцип рівності у 

цивільному процесі чи принцип процесуальної рівності не слід абсолютно 

ототожнювати з однією з конституційних засад судочинства — рівністю всіх 

учасників судового процесу перед законом і судом, яка й закріплена у п. 1 ст. 129 

Конституції України. Конституційний принцип рівності перед законом і судом 

пов’язаний, здебільшого, з правом чи гарантіями на доступ до правосуддя, на 

справедливий суд. Принцип рівності у цивільному процесі, його реалізація 

пов’язані з досягненням завдань та мети цивільного судочинства, закріплених у ст. 

2 ЦПК України — справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що може бути досягнуто виключно за 
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умов надання рівних прав юридично заінтересованим суб’єктам цивільного 

процесу. 

Безумовно, конституційне положення про рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом є базовим для регламентації принципу рівності та 

інших принципів у цивільному процесі, але, зважаючи на положення ЦПК України 

(ч. 2 ст. 12, ст. 39 ЦПК), які виражають зміст принципу рівності, права, закріплені у 

них, конкретизують безпосередньо процес доказування та розпорядження позовом 

у цивільному судочинстві. Таким чином, принцип рівності у цивільному процесі є 

основою для здійснення цивільного судочинства та досягнення його завдань, а 

вказане конституційне положення — основа для будь-якого процесу — цивільного, 

господарського, кримінального, адміністративного. 

У наукових публікаціях, навчальних джерелах висновки авторів про зміст 

рівності у доказуванні зводяться, в основному, до констатації положень цивільного 

процесуального законодавства, що встановлюють права учасників справи у процесі 

доказування, уточнюючи при цьому, що ці права є рівними.  

Юридична природа цивільних процесуальних правовідносин, окрім інших 

ознак, характеризується й тим, що кожна зі сторін у цивільному процесі прагне до 

отримання прийнятного для себе рішення, для чого вживаються усі передбачені 

законом заходи, спрямовані на наповнення справи такими доказами, які б 

обґрунтовували вимоги та (або) заперечення. Спір, який належить вирішити суду, 

виник внаслідок дії чи бездіяльності сторін процесу, отже, саме ці суб’єкти є 

основними носіями інформації про факти та обставини, що передували 

пред’явленню позову до суду, тому надання сторонам рівних прав у процесі 

доказування є однією з гарантій правильного встановлення фактів та обставин, 

справедливого вирішення справи по суті. І хоча у поглядах на сутність 

процесуальної рівності у доказуванні теоретики, як правило, виділяють сторони, 

рівні можливості у процесі доказування надані законом не лише сторонам, а й 

третім особам, заявникам та заінтересованим особам у справах окремого та 

наказного проваджень. Представники, діючи в процесі від імені сторін або 

заявників, третіх осіб, також мають рівні процесуальні права у доказуванні. 
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Рівність у процесуальних правах, пов’язаних з доказуванням, розповсюджується й 

на органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб. Правосуб’єктність усіх перерахованих учасників процесу, які 

відповідно до ст. 42 ЦПК України є учасниками справи, зумовлює й рівність у 

процесі доказування, тому законодавцем у ч. 2 ст. 12 ЦПК України закріплено, що 

учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та 

обов'язків, передбачених законом. 

Таким чином, загальновживане поняття «рівність сторін», а сторонами у 

цивільному процесі є виключно позивач та відповідач (ч. 1 ст. 48 ЦПК України) у 

справах позовного провадження, є достатньо умовним. Проте, юридична природа 

справ, що розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного 

провадження, яке побудоване на змагальності у зв’язку з наявністю спору про 

право та сторін з протилежними інтересами,  специфічною   роллю суду у 

доказуванні, дозволяє констатувати, що саме в позовному провадженні принцип 

процесуальної рівності має особливе значення та особливу специфіку реалізації. 

Видається, що виділення лише сторін як суб’єктів, які мають рівні права у 

процесі доказування, зумовлено також назвою ст. 12 ЦПК України, — 

«Змагальність сторін». Як вже зазначалось, змагальні права надані законодавцем не 

лише сторонам, а й третім особам, іншим учасникам справи, представникам, що 

підтверджується ст. 43 та іншими ЦПК України, самій специфіці цивільного 

процесуального доказування, таким чином, назва ст. 12 ЦПК України знаходиться 

у певному дисонансі як з ч. 2 цієї самої статті, так і з іншими. 

Рівноправ’я у процесі доказування розповсюджується не лише на справи 

позовного провадження, а й на справи окремого провадження. Юридична природа 

справ окремого провадження зумовила  положення ч. 2 ст. 294 ЦПК України, 

згідно з якою з метою з’ясування обставин справи суд може за власною 

ініціативою витребовувати необхідні докази, але це не означає, що суд є основним 

суб’єктом доказування у справах окремого провадження. Цивільний 

процесуальний закон не скасовує обов’язку заявників,  заінтересованих осіб як 

головних, юридично заінтересованих у справі осіб, подавати докази в 
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обґрунтування заяв, висновків тощо. Рівні права для заявників та заінтересованих 

осіб передбачені законом для дослідження доказів, подання клопотань про 

витребування доказів (ст. 43 ЦПК України) тощо. І хоча ч. 3 ст. 294 ЦПК 

передбачає розгляд справ окремого провадження за винятком положень щодо 

змагальності, змагальні права, якими є комплекс процесуальних прав, спрямованих 

на обґрунтування заявлених вимог та заперечень, реалізуються. Разом із тим, у 

справах окремого провадження відсутня сутнісна природа змагального процесу, 

яка створюється протистоянням сторін, їх представників. 

Специфічною є реалізація процесуальної рівності у справах наказного 

провадження. Згідно зі ст. 167 ЦПК України видача судового наказу проводиться 

без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.  Процес доказування 

обмежений поданням заявником необхідних доказів на обґрунтування вимог 

відповідно до ст. 163 ЦПК України. Таким чином, у наказному провадженні 

принцип рівності не реалізується, проте боржник має право подати заяву про 

скасування судового наказу в порядку, передбаченому ст. 170 ЦПК України, що 

безумовно урівноважує права заявника та боржника. 

Рівність у процесі доказування також звужена при заочному розгляді 

цивільних справ за відсутності відповідача.  Заочний розгляд справ хоча і 

здійснюється у загальному порядку, встановленому законом для розгляду усіх 

цивільних справ позовного провадження, загального чи спрощеного (ч. 2 ст. 281 

ЦПК України), але фактична відсутність відповідача у залі судового засідання 

унеможливлює реалізацію рівності у наданні пояснень, у дослідженні доказів тощо. 

Будь-який принцип судочинства є декларативним, якщо не підкріплений 

відповідними законодавчими гарантіями, які визначають механізм реалізації 

принципу. До законодавчих гарантій забезпечення процесуальної рівності у 

доказуванні можна віднести рівні права у поданні доказів, їх дослідженні, що 

включає право бути вислуханим у суді (ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 43 ЦПК); у праві 

звернення до суду за вирішенням питань про витребовування доказів, про виклик 

свідків, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, особи, яка 

надає правову допомогу, про судові доручення щодо збирання доказів, у 
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можливості задавати питання іншим учасникам справи, а також свідкам, 

експертам, спеціалістам (ч. 1 ст. 43, ст. 84, ч. 1 ст. 91 та ін. ЦПК України) тощо. 

Окрім зазначених прав учасників справи, реалізації рівності у процесі 

доказування сприяють процесуальні права та обов’язки суду, встановлені 

цивільним процесуальним законодавством. Насамперед, це роз’яснення учасникам 

справи прав та обов’язків, наслідків вчинення або невчинення процесуальних дій, 

сприяння у реалізації ними прав, передбачених законодавством (п. 2 - 4 ч. 5 ст. 12 

ЦПК України); продовження строку для подання доказів у разі, якщо учасником 

справи доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних 

причин (ч.4,5 ст. 83 ЦПК України); витребування доказів у разі, якщо учасник 

справи з різних причин не може самостійно їх отримати та надати суду (ст. 84 ЦПК 

України); огляд письмових, речових та електронних доказів за місцем їх 

знаходження у випадку, якщо їх не можна доставити до суду для безпосереднього 

дослідження (ст. 85 ЦПК України);  надіслання судових доручень в рамках 

забезпечення доказів (ст. 87 ЦПК України) тощо. 

Масив законодавчо закріплених процесуальних прав та обов'язків учасників 

справи та суду у своєму взаємозв'язку складають основу забезпечення рівності у 

процесі доказування. Неважко помітити, що усі вищезазначені положення 

цивільного процесуального законодавства одночасно є й гарантіями реалізації 

принципу змагальності, інших принципів цивільного процесу, що, знову ж таки, 

підтверджує взаємозалежність та взаємообумовленість принципів змагальності та 

рівності у цивільному судочинстві, у зв’язку з чим у наукових та навчальних 

джерелах обґрунтовано відмічається, що здійснення принципу змагальності та 

інших принципів неможливо без дії принципу рівності сторін у процесі [301, c. 87], 

що процесуальна рівність сторін — умова реалізації [368, c. 36], органічне 

доповнення принципу змагальності [141, c. 104]. 

Рівність сторін, третіх осіб у доказуванні не означає тотожності у діях, 

спрямованих на обґрунтування вимог чи заперечень. Наступ позивача, який ініціює 

відкриття провадження у суді, оборонна позиція відповідача зумовлюють й різний 

набір доказових дій з боку кожної сторони, різну тактику доказування. Сторонам, 
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іншим учасникам справи цивільне процесуальне законодавство надає рівні 

можливості у використанні засобів доказування: показань свідків, висновків 

експертів, письмових, речових та електронних  доказів відповідно до ч. 2 ст. 76 

ЦПК України, але вибір засобу чи одночасно сукупності засобів доказування 

лишається за стороною чи іншим учасником справи, і залежить від багатьох 

складових. 

Рівність у процесі доказування хоча і гарантована цивільним процесуальним 

законодавством, на практиці може нівелюватися. Дослідники розвитку системи 

принципів цивільного процесуального права, їх ролі та значення у сучасному 

цивільному процесі, відмічають, що «сторони зовсім не так рівноправні, як це 

видається з першого погляду» [54, c. 417]. Фактори, які впливають на дійсне 

забезпечення рівності у цивільному процесі, різноманітні. Один з таких факторів 

— наявність професійного представника лише в однієї із сторін процесу. 

У контексті проблематики забезпечення цивільної процесуальної рівності 

обгрунтованим видається висновок про те, що представник особи, яка бере участь 

у справі, незважаючи на відсутність матеріальної заінтересованості в результаті 

процесу, функційно посідає головне становище серед інших учасників 

судочинства. Дії або бездіяльність, які ним здійснюються, здатні кардинально 

вплинути на наслідки процесу у конкретній справі. Окрім того, представники часто 

є єдиними, за виключенням суду, суб’єктами цивільного процесу, які обізнані щодо 

змісту норм матеріального і процесуального права, належних до застосування у 

справі [397, c. 487]. 

Практикуючі вчені також зазначають, що незалежно від причин діяльності 

сторони чи третьої особи у суді без професійного представника, це призводить до 

порушення принципу рівності сторін, а дисбаланс змагальності та рівності сторін 

може призвести як до порушення прав учасників процесу, так і до порушення 

конституційного принципу доступності судового захисту [269, c. 55]. 

На реалізацію принципу рівності у цивільному судочинстві впливає не лише 

відсутність кваліфікованих представників чи їх дисбаланс, а й випадки, коли у 

цивільних справах однією стороною є орган, установа, організація тощо, другою, - 
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приватна особа. Практики у цьому зв'язку зазначають, що за діяльності у суді без 

представника немає фактичної рівності між сторонами у позовах громадян до 

юридичних осіб, звільнених за ініціативою адміністрації, про поновлення на роботі 

та оплаті вимушеного прогулу, за позовами вкладників до банків про повернення 

вкладів та виплати процентів за вкладами та ін., оскільки можливості юридичної 

особи абсолютно очевидно більше можливостей громадян [117, c. 18].   

Таким чином, реальна процесуальна рівність у процесі доказування, а отже, й 

змагальність, перебувають в прямій залежності від наявності чи відсутності 

професійних представників у залі судового засідання. 

У зв’язку з розходженням законодавчого регулювання принципу рівності та 

його безпосередньої реалізації у суді, процесуалісти обґрунтовано наголошують на 

тому, що не можна ототожнювати процесуальне (юридичне) рівноправ’я сторін з 

фактичним. Якщо, наприклад, одна сторона реалізує надане їй законом право на 

участь у справі через адвоката або іншого судового представника, а інша сторона 

відмовляється від цього за матеріальними чи іншими міркуваннями, то наявність 

адвоката у однієї сторони та відсутність його у іншої не можна розцінювати як 

порушення принципу процесуального рівноправ’я сторін [216, c. 160].  

 В. Хабшайд на Міжнародному конгресі з процесуального права у м. Гент у 

1977 р.  наголосив: «Світ, у якому ми живемо, завжди був і буде недосконалим. 

Тому нам ніколи не вдасться створити таке правосуддя, рішення якого завжди 

відповідали б матеріальній істині. Але те, що ми в змозі зробити, то це гарантувати 

усякому громадянину, що у суді з ним будуть поводитися, поважаючи його гідність 

і по справедливості, і що з обома сторонами будуть поводитися як з юридично 

рівними особами. В них повинні бути рівні можливості і рівні шанси. В процесі має 

панувати принцип «рівності озброєнь» [3, c. 48]. 

Видається, що висловлене є логічним, прагнути до досягнення максимально 

можливої рівності у цивільному процесі необхідно. Сукупність законодавчих 

гарантій, які забезпечують реалізацію принципу рівності, є достатньою. Суд, 

виходячи з конституційних положень про змагальність (ст. 129 Конституції 

України), про сприяння суду у реалізації прав учасниками справи (ч. 5 ст. 12 ЦПК) 
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тощо, повинен створювати усі необхідні умови для рівноправ’я у реалізації прав, а 

також вживати заходів, спрямованих на уникнення переваг однієї сторони перед 

іншою у процесі доказування. 

 

4.3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ 

В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ 

 

Протягом тривалого часу комплексному дослідженню принципу 

безпосередності приділяється увага здебільшого в рамках кримінального 

судочинства [105], про роль та специфіку дії принципу безпосередності у 

цивільному процесі йдеться, як правило, у контексті дослідження інших принципів, 

інститутів тощо, хоча в теорії процесуального права принцип безпосередності 

включено до сукупності категорій, які визначають процесуальний метод правового 

регулювання, зумовлений характером судової діяльності, поряд із принципами 

законності, диспозитивності, змагальності та інших [179, c. 29-30], а дослідники 

історії розвитку цивільного процесу виділяють принцип безпосередності серед 

принципів, які складали основу цивільного судочинства в усі часи розвитку [123, c. 

216]. 

Аналіз сучасних галузевих теоретичних джерел свідчить про розбіжності як у 

назві принципу безпосередності, так і у тлумаченні його змісту та розумінні 

специфіки реалізації. 

В основному принцип безпосередності називають «принципом 

безпосередності судового розгляду» [384, c. 71; 54, c. 98; 84, c. 50; 366, c. 180; 369, 

c. 293] та (або) «принципом безпосередності дослідження доказів [141, c. 150; 358, 

c. 128; 299, c. 47]. Розкриваючи сутнісні характеристики, у висновках принцип 

безпосередності називають також «принципом спілкування суду з учасниками 

процесу та формування процесуального матеріалу» [100, c. 34-36], правилом, 

відповідно до якого суддя повинен особисто приймати докази у справі і на підставі 

цих доказів виносити рішення [54, c. 98-99] тощо. 
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Очевидно, кожен з авторів наведених поглядів у назву заклав ті елементи, які 

вважає принциповими у змісті принципу безпосередності в цивільному процесі. 

Очевидно також, що наведеним висновкам українських та російських 

процесуалістів сприяло, насамперед, регулювання принципу безпосередності 

цивільним процесуальним законодавством, тому з метою виявлення специфіки дії 

принципу безпосередності у цивільному процесі України видається необхідним 

аналіз національного чинного цивільного процесуального законодавства в частині 

регламентації принципу безпосередності. 

Основним положенням, закріпленим у ч. 1 ст. 213 ЦПК України 

«Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні», яка є 

головною у регулюванні принципу безпосередності в національному цивільному 

судочинстві, є положення про те, що суд під час розгляду справи повинен 

безпосередньо дослідити докази у справі. Отже, акцент законодавцем ставиться як 

на характер (спосіб, метод) процесуального порядку дослідження доказів, так і на 

те, що дослідження доказів повинно здійснюватися саме під час судового розгляду 

цивільної справи. 

Безпосередність дослідження доказів — критерій, покладений в основу 

висновків про зміст принципу безпосередності багатьма процесуалістами. Зокрема 

М. Й. Штефан у своєму останньому підручнику про принцип безпосередності 

писав: «…суд при розгляді справи повинен, як правило, сприймати докази у справі 

з першоджерел і досліджувати їх безпосередньо» [384, c. 71]. Аналогічні погляди з 

винятками та доповненнями містяться й у працях М. К. Треушнікова
 
[334, c. 167], 

Д. О. Фурсова, I. В. Харламової
 
[358, c. 128], В. В. Яркова

 
[84, c. 50] та багатьох 

інших сучасних процесуалістів. 

На необхідність безпосереднього дослідження доказів судом як умову, яка 

дозволяє досягти вірних знань про обставини та факти, вказували у своїх працях й 

класики-процесуалісти, зокрема, А. Х. Гольмстен
 
[83, c. 237], Є. В. Васьковський

 

[43, c. 109-110], В. О. Краснокутский [83, c. 239]
 
та ін. 

Таким чином, аналіз праць вчених, які були видані на початку ХІХ ст., а також 

висновки сучасників свідчать про те, що законодавче регулювання принципу 
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безпосередності стосувалось, насамперед, регламентації процесуального порядку 

дослідження доказів. 

Робити щось безпосередньо означає «здійснювати щось без посередництва 

кого-, чого-небудь» [205, c. 117]. У контексті доказування учасниками справи 

фактів та обставин, на які вони спираються з метою отримання бажаного 

результату, за допомогою доказів, встановлення цих фактів та обставин судом, 

видається логічним висновок про необхідність самостійного дослідження доказів.  

Зокрема, для висновку про існування чи неіснування фактів та обставин необхідно, 

за можливості, почути суб’єктів дій (подій) та дослідити інші носії інформації, 

тому безпосереднє дослідження доказів складається з візуального спостереження, 

слухового сприйняття судом, іншими учасниками процесу поданих доказів, 

показань свідків, висновків експертів, пояснення спеціалістів тощо, що створює 

необхідні умови для оцінки доказів. 

Науковці справедливо наголошують на особливій важливості безпосереднього 

контакту суддів з учасниками процесу, оскільки безпосередній контакт дозволяє 

розкрити нюанси, які можуть бути не відображені у письмових доказах [141, c. 

150]. Без сумніву, дана точка зору є вірною, але видається, що лише безпосереднє 

дослідження одночасно письмових, речових доказів, пояснень сторін, третіх осіб, 

показань свідків, висновків експертів тощо наближує суд до досягнення 

правильних висновків про факти та обставини, що входять до предмета 

доказування. Таким чином, безпосередність дослідження доказів, насамперед, — 

спосіб (метод), який дозволяє суду досягти мети процесу доказування, саме тому 

його покладено в основу одного з базових принципів цивільного процесуального 

права — принципу безпосередності. 

Окрім вимоги про безпосереднє дослідження доказів, ч. 1 ст. 213 ЦПК України 

містить вимогу й про те, що суд досліджує докази під час розгляду справи. Дана 

вимога відбилась й у інших статтях цивільного процесуального закону. Зокрема 

згідно з ч. 5 ст. 263 ЦПК України, яка містить основні вимоги, що пред’являються 

законом до судового рішення у цивільній справі, обґрунтованим є рішення, 

ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони 
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посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими 

доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Отже, суд не вправі у 

судовому рішенні посилатися на докази, які не були безпосередньо ним досліджені 

у судовому засіданні, про що здійснюється фіксація технічними засобами та у 

протоколі судового засідання в порядку, передбаченому статтями 247 та 248 ЦПК 

України. 

У зв’язку з такою законодавчою регламентацією науковці стверджують, що 

«принцип безпосередності діє тільки у стадії судового розгляду цивільної справи у 

суді першої інстанції». В обгрунтування наводиться наступне: «…оскільки правила 

щодо нього містяться в главі 4 розділу ІІІ ЦПК «Судовий розгляд» [370, c. 180]. 

Таке твердження та його аргументація видаються спірними. 

Вказівка законодавця на безпосередність дослідження доказів під час судового 

розгляду не є випадковою. Стадія судового розгляду, — головна стадія цивільного 

процесу, у якій найбільш повно реалізуються основоположні принципи, справа 

вирішується по суті та ухвалюється судове рішення. Тому саме для розгляду 

справи цивільне процесуальне законодавство передбачає особливий порядок, 

зумовлений метою та завданнями цієї стадії процесу.  

Змагальність цивільного судочинства потребує залучення в судове засідання 

юридично заінтересованих осіб – учасників справи, тому цивільне процесуальне 

законодавство встановлює обов'язок повідомлення про час та місце судового 

засідання (п. 6 ч. 2 ст. 187 ЦПК України). 

Свідки, експерти, спеціалісти також є суб’єктами розгляду цивільної справи. 

Свідки зобов’язані з’явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання 

про відомі йому обставини (ч. 2 ст. 69 ЦПК України), так само для роз'яснення 

свого висновку і відповідей на питання суду та учасників справи, зобов’язані 

з’явитися в судове засідання експерт (ч. 4 ст. 72 ЦПК України), спеціаліст (ч. 3 ст. 

74 ЦПК України).  

 Обов’язки, встановлені цивільним процесуальним законодавством щодо явки 

до суду не є абсолютними,  у випадках, встановлених законом справа може 

розглядатися за відсутності відповідних суб'єктів, проте, явка у судове засідання 
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максимально можливої кількості суб'єктів судового провадження, безумовно 

сприяє більш ефективному встановленню фактів і обставин, в тому числі і 

внаслідок створення необхідних умов для безпосереднього дослідження доказів. 

У  контексті реалізації принципу безпосредності логічним видається 

запитання про його реалізацію у підготовчому засіданні, яке є обов'язковим для 

справ загального позовного провадження згідно з ч. 1 ст. 196 ЦПК України, 

проводиться судом з повідомленням та залученням учасників справи (ч. 1 ст. 197 

ЦПК України),  і у якому за наявності підстав справа може бути вирішена 

остаточно з ухваленням рішення (ст. 200 ЦПК України). Такими підставами, 

зокрема, можуть бути відмова від позову, визнання позову відповідачем, укладення 

мирової угоди. 

Аналіз статей 206, 207 ЦПК України, якими регулюється процесуальний 

порядок відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди сприяє 

висновку про те, що безпосереднє дослідження доказів має місце завжди, але міра 

дослідження є різною. Зокрема, грунтовного безпосереднього дослідження доказів 

вимагає визнання позову відповідачем, внаслідок чого судом може бути ухвалене 

рішення про задоволення позовних вимог, яке відповідно до ч. 5 ст. 263 ЦПК 

України повинно бути обгрунтованим, тобто ухваленим на підставі доказів, які 

були досліджені в судовому засіданні. У випадках якщо від позову відмовляється 

або визнає позов законний представник, докази досліджуються безпосередньо з 

метою вирішення питання про прийняття відмови чи визнання, оскільки відповідно 

до ч. 5 ст. 206 ЦПК України суд не приймає відмову позивача від позову, визнання 

позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, 

якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. 

Окрім реалізації диспозитивних прав, зазначених вище, у підготовчому 

засіданні судом вчиняється комплекс процесуальних дій, спрямованих на 

наповнення справи доказовим матеріалом, зокрема: учасникам справи 

роз'яснюється, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають 

бути подані тим чи іншим учасником справи; з'ясовується, чи повідомили сторони 

про всі обставини справи, які їм відомі; чи надали сторони докази, на які вони 
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посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом та причини їх 

неподання; вирішується питання про проведення огляду письмових, речових і 

електронних доказів у місці їх знаходження, про витребування додаткових доказів 

та визначається строк їх подання; вирішується питання про забезпечення доказів, 

про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, 

залучення спеціаліста; направляються судові доручення тощо (ч. 2 ст. 197 ЦПК 

України).  

Аналіз юридичної природи підготовчого засідання, його законодавчого 

регулювання, зумовлює наступний висновок: коло питань, яке вирішується судом з 

метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду з 

ухваленням рішення, вимагають від суду безпосереднього дослідження доказів. 

Елементи безпосередності дослідження доказів також можуть реалізовуватися й у 

випадку, якщо спір не врегульовано під час підготочого засідання і суддя вчиняє 

комплекс процесуальних дій, спрямованих на підготовку справи до судового 

розгляду з метою правильного та швидкого розгляду. Положення ж закону про те, 

що підготовче  засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи (ч. 

1 ст. 197 ЦПК України), сприяє цьому. 

Докази підлягають безпосередньому дослідженню не лише у справах 

позовного провадження, а й у справах, які розглядаються та вирішуються судами за 

правилами інших судочинств (проваджень), — окремого та наказного. 

Коло справ, які вирішуються в порядку окремого провадження, визначені ч. 2 

ст. 293 ЦПК України. Кожна з них має свої процесуальні особливості, зумовлені 

юридичною природою. Так, для деяких справ цивільне процесуальне 

законодавство передбачає обов’язкову підготовку до судового розгляду з 

відповідним процесуальним оформленням (зокрема справи про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (ст. 307), справи про 

усиновлення (ст. 312). Для окремих справ такої підготовки не вимагається (зокрема 

для справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, про визнання 

спадщини відумерлою тощо). Проте, незалежно від того, чи передбачено законом 

підготовку, чи ні, усі справи окремого провадження підлягають розгляду по суті за 
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загальними правилами, встановленими Главою 6 Розділу ІІІ ЦПК України для 

позовного провадження, а також з урахуванням спеціальних правил, встановлених 

Розділом ІV для кожної справи окремого провадження. Враховуючи це, логічним 

видається висновок, що у справах, які вирішуються в порядку окремого 

провадження, суд зобов’язаний дотримуватися положень, встановлених ст. 213 

ЦПК України щодо безпосередності дослідження доказів. Особливо важливого 

значення набуває дотримання вимог закону про безпосередність дослідження 

доказів у справах, в яких суб’єктами є неповнолітні та інші особи, які потребують 

особливої уваги з боку держави (справи про усиновлення, про надання 

психіатричної допомоги в примусовому порядку тощо). 

У справах наказного провадження законодавцем не передбачено ані 

попереднього судового засідання, ані судового розгляду. Відповідно до ч. 1 ст. 167 

ЦПК України видача судового наказу проводиться без судового засідання і 

виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень, тому письмові 

докази, які заявник повинен відповідно до ст. 163 ЦПК України додати до заяви 

для підтвердження своїх вимог, досліджуються, насамперед, з метою з’ясування 

можливості відкриття провадження та видачі судового наказу. Отже, у справах 

наказного провадження в силу їх юридичної природи не може бути реалізовано 

положення ч. 1 ст. 213 ЦПК України, відповідно до якої суд під час розгляду 

справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, однак з метою вирішення 

питання про відкриття наказного провадження та видачу судового наказу суд 

зобов’язаний дослідити письмові докази, проте це дослідження не слід 

ототожнювати із дослідженням доказів безпосередньо під час розгляду справи по 

суті. 

Законодавчими гарантіями реалізації вимог закону про безпосереднє 

дослідження доказів є, зокрема, обов’язок подання сторонами та іншими 

учасниками справи доказів (п. 4 ч. 2 ст. 43, ст. 81 та ін. ЦПК України), дотримання 

строків подання доказів до суду та відповідальність за їх порушення (ст. 83 ЦПК 

України), своєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце судового 

засідання (п. 6 ч. 2 ст. 187 ЦПК України), збирання та витребування доказів судом 
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у випадках і спосіб, встановлених законом (статті 84, 87, 88 ч. , 2 ст. 294 та ін. ЦПК 

України ) тощо. Лише надані суду докази можуть бути досліджені безпосередньо.  

Лише своєчасно подані докази можуть бути досліджені безпосередньо під час 

розгляду справи по суті як того вимагає ч. 1 ст. 213 ЦПК України. Лише належним 

чином повідомлені учасники судового процесу про час та місце підготовчого 

засідання, судового розгляду можуть забезпечити змагальний процес і у такий 

спосіб створити необхідні умови для безпосереднього дослідження доказів. 

Реалізація судом прав та обов’язків, пов’язаних із збиранням та витребуванням 

доказів, не лише сприяють учасникам справи у судовому захисті прав, свобод та 

інтересів, а й у безпосередньому дослідженні доказів та вирішенні справи по суті. 

У висновках та поглядах про зміст принципу безпосередності часто вказується 

на те, що відповідно до принципу безпосередності суд повинен отримувати дані за 

можливості з перщоджерел [314, c. 50; 384, c. 71; 216, c. 149]. На необхідність в 

отриманні свідчень з першоджерел і лише за неможливості скористатися ними — з 

інших рук, а також на те, що між судом та фактами, що досліджуються, має бути 

менше посередницьких інстанцій, вказують не лише сучасники [43, c. 110]. Така 

точка зору висловлюється не лише в теоретичних джерелах, а й у науково-

практичних коментарях Цивільного процесуального кодексу України при 

коментуванні змісту ст. 159 «Безпосередність судового розгляду. Перерви у 

судовому засіданні» (за ЦПК України в редакції 2017 р. – ст. 213), яка не містить 

вказівки на необхідність досліджувати докази з першоджерел [370, c. 180; 369, c. 

293]. Не містять такої вимоги і статі 227 - 230, 235 ЦПК України які, відповідно, 

регламентують процедуру вступного слова учасників справи, порядок з'ясування 

обставин справи та дослідження доказів, порядок допиту свідків, дослідження 

письмових доказів тощо. 

        Цивільне процесуальне законодавство не встановлює й абсолютної 

переваги  оригіналів письмових доказів над копіями. Згідно із ч. 2 ст. 95 ЦПК 

України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій 

копії. Таким чином будь-які документи, акти, довідки, листування службового або 

особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які 
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мають значення для справи, можуть подаватися у зручній для учасника справи 

формі. Водночас, законодавцем закріплено свого роду застереження щодо копій 

письмових доказів. Згідно з ч. 5  ст. 95 ЦПК України учасник справи, який подає 

письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у 

нього або іншої особи оригіналу письмового доказу, а також підтвердити 

відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм 

підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Більше того, якщо у суду чи 

учасника справи виникає недовіра до копії письмового доказу, викликана різними 

причинами, суд може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. 

У разі ж неподання оригіналу такий доказ  не береться судом до уваги (ч. 6 ст. 95 

ЦПК України).  

        Право юридично заінтересованої особи вимагати подання оригіналу 

письмового доказу шляхом подання мотивованого клопотання було закріплено і у 

ЦПК України 1963 р., і у ЦПК України 2004 р. Новелою  ЦПК України в редакції 

2017 р. є закріплення права суду вимагати подання оригіналу у ч. 6 ст. 95 ЦПК 

України. І хоча дане право не зовсім узгоджується із загальними уявленнями про 

змагальне цивільне  судочинство, видається обгрунтованим закріплення 

вищенаведеного положення, оскільки і у змагальному процесі контроль суду за 

якістю доказів має бути належним, адже в залежність потрапляє законність та 

обгрунтованість ухваленого рішення. 

        Вельми актуальним також є встановлення законодавцем відповідальності  

за неподання оригіналів у разі надходження клопотання з боку учасника справи чи 

на вимогу суду. Право суду не брати до уваги такі докази як санкція в цілому є 

логічною, оскільки навіть у випадках, коли отримання оригіналу письмового 

доказу ускладнено різними причинами, є можливість звернення до суду із 

клопотанням про витребування доказів в порядку, встановленому ст. 84 ЦПК 

України. Водночас, у випадках, коли оригіналів письмових доказів не існує чи 

відтворити їх неможливо, витребування оригіналів може перешкоджати захисту 

прав, свобод та інтересів, тому необхідним видається й встановлення обставин, яко 

засвідчують наявність оригіналів письмових доказів та можливості їх отримання. 
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        Окремої уваги заслуговує закріплена у ч. 6 ст. 95 ЦПК України підстава 

подання клопотання про надання оригіналу письмового доказу - якщо учасник 

справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) 

оригіналу. Логічно, що зазначена підстава – основна. Проте, у судовій практиці 

зустрічаються випадки подання копій письмових доказів неналежної якості, що 

перешкоджає їх дослідженню та оцінці, тому видається необхідним розширити 

перелік підстав і відкорегувати положення ч. 6 ст. 95 ЦПК України. 

Обов'язки учасників справи надавати оригінал письмового доказу на вимогу 

суду чи за клопотанням іншого учасника не пов'язані із обов'язками учасників 

справи дотримуватися строків подання доказів до суду та відповідальністю за їх 

порушення. За загальними правилами, встановленими частинами 2, 3 ст. 83 ЦПК 

України позивач, особи, яким надано право звертатися до суду в інтересах інших 

осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви, відповідач, третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – разом з поданням 

відповідно відзиву або письмових пояснень. Питання ж про необхідність заміни 

копії письмового доказу оригіналом може виникнути на будь-якій стадії процесу, 

тому логічно що для подання оригіналів письмових доказів ст. 95 ЦПК України 

строків не встановлює. Вірогідно, про строк подання оригіналу письмового доказу 

має йтися в ухвалі суду, проте ст. 95 ЦПК України не містить положення про 

необхідність постановлення ухвали у разі витребування оригіналу письмового 

доказу, що видається прогалиною. 

Віддання законодавцем та практиками переваги оригіналам письмових 

доказів, першоджерелам є традиційним. Іще на початку ХХ ст. Є. В. Васьковський 

писав: «…суд повинен встановлювати фактичні обставини справи за можливості на 

підставі особистого ознайомлення з доказами, що мають до них відношення, 

віддаючи при цьому перевагу первісним перед похідними» [43, c. 110]. 

Сучасна судова практика також свідчить про те, що докази-оригінали 

сприймаються як більш переконливі у порівнянні з копіями, оскільки в копії важко 

розпізнати фальсифікації (підчистки, виправлення тощо), які могли мати місце в 

оригіналі. Таке становище не зовсім узгоджується з положенням ч. 2 ст. 89 ЦПК 
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України про те, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, 

але є раціональним і таким, що відповідає людській природі, яка формується під 

впливом суспільства. Проте вважаємо, що надання судом переваги, привілеїв 

оригіналам, а отже, зниження цінності копій ставить у нерівне становище особу, 

яка в силу різних причин (втрати, знищення, неможливості їх відтворити) не має 

можливості надати оригінал письмового доказу, тому судження про необхідність 

надання переваги доказам-першоджерелам є не зовсім коректним. 

Прагнення учасника справи  надати докази-першоджерела, сприяння суду у 

цьому не завжди можуть бути реалізованими. Обставини судового провадження 

можуть скластися таким чином, що, наприклад, допитати свідка, оглянути речовий 

доказ тощо безпосередньо під час розгляду справи по суті в силу різних причин 

стає неможливим або недоцільним, тому цивільне процесуальне законодавство 

передбачає можливість шляхом направлення судового доручення допитати свідка 

за місцем його знаходження (ст. 87 та ін. ЦПК України), оглянути письмові, речові 

чи електронний докази, яко не можна доставити до суду, за їх місцезнаходженням 

(ст. 85 ЦПК України) тощо. У таких випадках судом та іншими учасниками 

процесу досліджуються протоколи допиту свідка, огляду речового чи письмового 

доказу, а не першоджерела. Протоколи стають письмовими доказами, які 

підлягають безпосередньому дослідженню судом. 

Верховний Суд України у п. 16 Постанови Пленуму № 5 від 12.06.2009 р. 

«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють 

провадження у справі до судового розгляду» зауважив, що судові доручення та їх 

виконання повинні проводитися при суворому додержанні правил ст. 132 ЦПК 

2004 р. та визначеного законом порядку збирання доказів. Фактичні дані, одержані 

при виконанні судового доручення з порушенням встановленого законом порядку 

(статті 140, 141, 143, 147, 180, 182, 187, 189 ЦПК), доказової сили не мають. 

Недопустимим є передача виконання доручень працівникам апарату суду та 

отримання письмових пояснень замість з’ясування порушених в ухвалі питань у 

судовому засіданні зі складанням відповідного протоколу. У порядку судового 

доручення не повинні збиратися письмові або речові докази, які можуть бути 
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представлені сторонами або за їх клопотанням витребувані судом, який розглядає 

справу [244, c. 28-32]. 

У контексті реалізації принципу безпосередності в цивільному 

процесуальному доказуванні та факторів, які визначають його специфіку, 

видається правильним позначити вплив відкладень розгляду справи та перерв в 

судовому засіданні, оскільки судовий разгляд не завжди починається та 

завершується в одному судовому засіданні. Обставини справи можуть вимагати 

вжиття судом заходів, які зумовлюють необхідність переривання судового 

провадження. Серед таких обставин зокрема — заміна судді, неявка учасника 

справи, необхідність залучення інших суб'єктів цивільних процесуальних 

правовідносин, направлення судових доручень тощо.  

Забезпечення безпосередності дослідження доказів об’єктивно потребує 

незмінності складу суду, який розглядає справу, тому ч. 2 ст. 213 ЦПК України 

встановлює, що справа розглядається одним і тим самим складом суду. У разі 

заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку. 

Це означає, що при заміні судді суддя, замінивший попереднього, зобов’язаний 

особисто взяти участь у безпосередньому дослідженні усієї сукупності доказів. У 

такий спосіб створюються умови для правильної оцінки доказів, а також 

підвищується ймовірність ухвалення обгрунтованого рішення, яким згідно із ч. 5 

ст. 263 ЦПК України є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 

підтверджених тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні. 

Реалізація принципу безпосередності у цивільному процесуальному 

доказуванні залежить й від виконання учасниками справи вимог закону про строки 

подання доказів до суду. 

За загальним правилом, встановленим ст. 83 ЦПК України, позивач, особи, 

яким надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати 

докази разом з поданням позовної заяви. Ця вимога розповсюджується й на третіх 

осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, хоча зазначена стаття 

й не вказує на це. Такий висновок обумовлено положенням ч. 3 ст. 52 ЦПК 
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України, відповідно до якої треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача. А 

відповідач, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору 

зобов'язані подавати докази відповідно разом з поданням відзиву, письмових 

пояснень (ч. 3 ст. 83 ЦПК України). 

Дотримання зазначених строків створює необхідні умови для безпосереднього 

дослідження доказів у судовому засіданні. Проте вказані правила не є 

абсолютними. Судом може бути встановлено додатковий строк для подання 

доказів, які не могли бути подані вчасно з поважних причин (частини 4, 5 ст. 83 

ЦПК України), або якщо зі зміною предмета або підстав позову чи поданням 

зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню (ч. 7 ст. 83 

ЦПК України) тощо.  Вливання нових доказів вимагає їх чергового 

безпосереднього дослідження, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 229 ЦПК України 

докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути 

покладені судом в основу ухваленого судового рішення.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІV 

 

1. Змагальність у цивільному процесі — своєрідна ідеологія, зумовлена 

характером цивільних процесуальних правовідносин, а принцип змагальності — 

основоположний принцип для сфери доказування, встановлення фактів та обставин 

у цивільному процесі. 

Змагальність заснована на протилежності інтересів сторін, третіх осіб тощо, 

що викликає протиборство та спонукає подавати докази, брати активну участь у їх 

дослідженні тощо. 

2. Сутність та зміст змагальних прав, закріплених у цивільному 

процесуальному законодавстві, дозволяє стверджувати, що назва ст. 12 ЦПК 

України «Змагальність сторін», хоча і є в цілому правильною, але сприяє 

висновкам про те, що змагальні права у цивільному процесі належать виключно 

сторонам. Видається, що більш обгрунтованою була б назва «Змагальність у 
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цивільному судочинстві», оскільки змагальні права належать усім учасникам 

справи (третім особам, заявникам та іншим заінтересованим особам у справа 

окремого провадження тощо). 

Згідно ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом. З метою уникнення висновків про те, що для інших 

учасників справи закон не встановлює обов’язку доводити обставини, на які вони 

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень, дане положення також 

необхідно уточнити у наступній редакції: «Кожен учасник справи повинен довести 

ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом», що відповідатиме, зокрема, ст. 43 та ін. 

ЦПК України. 

3. Специфіка регулювання доказування, встановлення фактів та обставин 

чинним цивільним процесуальним законодавством України свідчить про те, що 

змагальний процес у традиційному розумінні його юридичної природи, 

розвивається лише у позовному провадженні. 

У справах окремого провадження, відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК України, суд 

може за власною ініціативою витребувати необхідні докази. Більше того, ч. 3 цієї ж 

статті встановлює, що справи окремого провадження розглядаються судом з 

додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень 

щодо змагальності та меж судового розгляду. Отже, законодавець виключає 

положення щодо змагальності з правил, за якими розглядаються справи, визначені 

ч. 2 ст. 293 ЦПК України. 

У зв’язку з такою регламентацією змагальності у справах окремого 

провадження окремі вчені стверджують, що принцип змагальності при розгляді 

справ окремого провадження не реалізується. Видається, що подібні висновки є 

помилковими, оскільки: 

1) як і усі інші учасники справи, а заявники та заінтересовані особи у справах 

окремого провадження є згідно зі ст. 42 ЦПК України саме такими особами, мають 
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однаковий обсяг змагальних прав та обов’язків, закріплених, зокрема, у частинах 2 

та 3 ст. 12, у ст. 43 ЦПК України); 

2) ч. 8 ст. 49 ЦПК України прирівнює у правах заявників та інших 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження, до сторін у позовному 

провадженні; 

3) встановлене ч. 2 ст. 294 ЦПК України право суду при розгляді та вирішенні 

справ окремого провадження за власною ініціативою витребувати необхідні 

докази, зумовлено відсутністю сторін з протилежними інтересами, а також 

безспірним характером справ та тією обставиною, що часто справи даного 

провадження стосуються захисту прав, свобод та інтересів осіб, які потребують 

особливої уваги суспільства та держави, й не можуть у силу різних причин бути 

повноцінними суб’єктами процесу, в тому числі й суб’єктами доказування. 

Таким чином, у справах окремого провадження змагальність носить інший 

характер, але сам принцип реалізується, зокрема, шляхом реалізації змагальних 

прав на подання доказів заявниками та іншими заінтересованими особами, на 

подання клопотань про витребування доказів, про призначення експертиз, на 

участь у дослідженні доказів, у судових дебатах тощо. 

4. Аналіз положень цивільного процесуального законодавства, якими 

урегульовано процесуальний порядок реалізації змагальних прав, зокрема у формі 

дослідження доказів, дає підставу стверджувати, що у зв’язку з необов’язковістю 

стадії розгляду справи по суті у справах загального позовного провадження, суд 

повинен вживати усіх заходів для дослідження доказів під час підготовчого 

засідання у спосіб, передбачений цивільним процесуальним законом для стадії 

судового розгляду, якщо справа вирішується остаточно. 

 Обов’язковість проведення підготовчого засідання у справах загального 

позовного провадження та своєчасне подання учасниками справи усіх наявних 

доказів сприяє  уникненню поданню «несподіваних» доказів, а відтак, порушень 

змагальності.  

5. Аналіз особливостей дії принципу змагальності при заочному розгляді 

справи дозволяє констатувати, що доцільність заочного розгляду цивільних справ, 
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яка зумовлена необхідністю захисту прав, свобод та інтересів позивача, вступає в 

суперечність із змагальним процесом та змагальним рішенням. Разом із тим, не 

слід забувати про те, що заочний розгляд цивільних справ можливий лише у 

справах, які розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного 

провадження, а для справ позовного провадження цивільним процесуальним 

законом передбачено різні процедури. Таким чином, якщо у справі було проведено 

підготовче засідання за участю відповідача, а судовий розгляд відбувся заочно, у 

такому випадку змагальний процес може бути реалізований більшою мірою. У разі 

ж спрощеного провадження, у якому підготовче засідання не призначається, а 

судовий розгляд також відбувся заочно, говорити про реалізацію змагального 

процесу  не доводиться. 

6. Факторами, які сприяють змагальності процесу, зокрема, є: роз’яснення 

судом прав та обов’язків, забезпечення процесуальної рівності, усності, гласності 

тощо. 

7. Забезпечувальним фактором змагального процесу є допомога професійного 

представника. У разі якщо учасник справи діє в процесі самостійно, суд повинен 

сприяти такій особі у реалізації змагальних прав способами, передбаченими 

законом. 

8. Змагальність процесу не повинна зводитись виключно до спостереження 

судом за реалізацією змагальних прав учасниками справи. Оскільки одним із 

завдань цивільного судочинства, закріплених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, є 

справедливий розгляд і вирішення цивільних справ, таким чином справедливість 

має бути вирішальною у балансі змагальності та втручання суду у процес 

доказування. Змагальні засади цивільного судочинства, задекларовані у ч. 1 ст. 12 

ЦПК України, повинні розцінюватись як ефективні і такі, що відповідають сутності 

цивільних процесуальних правовідносин, засоби досягнення мети цивільного 

судочинства — ефективний захист прав, свобод та інтересів. 

9. З метою забезпечення змагальності цивільне процесуальне законодавство 

України необхідно наповнювати положеннями, які б спонукали юридично 

заінтересованих осіб подавати докази, клопотати перед судом про витребування чи 
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збирання доказів у спосіб, передбачений законом, до розгляду справи по суті, 

оскільки змагальні права можуть бути реалізовані повною мірою лише у разі 

ознайомлення з доказами заздалегідь. 

Нормативне регулювання сфери доказування, встановлення судом фактів та 

обставин у цивільному процесі повинно також бути спрямоване на досягнення 

розумного балансу у змагальності сторін, інших учасників справи, та сприянні у 

цьому суду, що забезпечить більш гнучкий та оперативний процес. 

        10. Процесуальна рівність — найважливіший фактор, невід’ємний елемент 

змагального процесу. Рівність у доказуванні, гарантована законодавством, — один 

з проявів справедливого судочинства. Правові способи гарантії рівності 

упереджують дискримінацію однієї сторони та надання привілеїв іншій. 

11. Загальноприйнята конструкція «рівність сторін», а сторонами у 

цивільному процесі є виключно позивач та відповідач (ч. 1 ст. 48 ЦПК України), у 

справах позовного провадження є умовною. Рівні права у процесі доказування 

надані цивільним процесуальним законодавством усім учасникам справи що 

випливає з положень статей 12, 43 та інших ЦПК України з відповідною 

специфікою, яка обумовлена як процесуальним становищем кожного учасника 

справи, так і видом судочинства (провадження), в порядку якого розглядається 

справа. 

12. Законодавчими гарантіями, які забезпечують механізм реалізації рівності у 

процесі доказування, є комплекс процесуальних прав, зокрема: право на подання 

доказів, на участь у судових засіданнях, на участь у дослідженні доказів, на 

ставлення запитань іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, 

спеціалістам, на наведення своїх доводів, міркувань, що становить право бути 

вислуханим у суді  тощо (ч. 1 ст. 43 ЦПК України); право звернення до суду за 

вирішенням питань про витребування доказів, про виклик свідків, призначення 

експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, про судові доручення щодо 

збирання доказів  тощо (ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 106, ч. 1 ст. 116 та ін. ЦПК 

України). 
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Окрім зазначених прав, реалізації рівності у процесі доказування сприяють 

процесуальні обов’язки суду, встановлені цивільним процесуальним 

законодавством. Насамперед, це роз’яснення учасникам справи прав та обов’язків, 

попередження про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, сприяння 

у здійсненні прав (п. 3 ч. 5 ст. 12 та ін. ЦПК України); направлення повісток, 

повідомлень про виклик до суду, про огляд доказів за їх місцезнаходженням (ст. 

128, ч. 2 ст. 85 ЦПК України) тощо. 

13. Безпосередність — галузевий режим (спосіб, метод) дослідження доказів, 

який дозволяє учасникам справи досягти мети доказування, а суду — мети 

встановлення фактів та обставин. Саме тому його покладено в основу одного з 

базових принципів цивільного процесуального права — принципу безпосередності. 

Особисте сприйняття судом інформації, джерелом якої є засоби доказування, 

під час розгляду справи — необхідна умова досягнення мети цивільного 

судочинства. 

Безпосередність у дослідженні доказів сприяє всебічному та повному 

дослідженню обставин справи. 

14. У справах, які вирішуються в порядку окремого провадження, суд 

зобов’язаний дотримуватися положень, встановлених ст. 213 ЦПК України щодо 

безпосередності дослідження доказів. Особливо важливого значення набуває 

дотримання вимог закону про безпосередність дослідження доказів у справах, в 

яких суб’єктами є малолітні, неповнолітні та інші особи, які потребують особливої 

уваги з боку держави (справи про усиновлення, про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку тощо). 

15. У справах наказного провадження в силу їх юридичної природи не може 

бути реалізоване положення ч. 1 ст. 213 ЦПК України, відповідно до якої суд під 

час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, однак з 

метою вирішення питання про відкриття наказного провадження та видачу 

судового наказу суд зобов’язаний дослідити та оцінити письмові докази. 

16. Законодавчими гарантіями реалізації вимог закону про безпосереднє 

дослідження доказів є, зокрема, обов’язок подання сторонами та іншими 
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учасниками справи доказів (п. 4 ч. 2 ст. 43, ст. 81 та ін. ЦПК України), дотримання 

строків подання доказів до суду та відповідальність за їх порушення (ст. 83 ЦПК 

України), своєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце судового 

засідання (п. 6 ч. 2 ст. 187 ЦПК України), збирання та витребування доказів судом 

у випадках і спосіб, встановлених законом (статті 84, 87, 88 ч. , 2 ст. 294 та ін. ЦПК 

України ) тощо.  

Лише надані суду докази можуть бути досліджені безпосередньо. Лише 

своєчасно подані докази можуть бути досліджені безпосередньо під час розгляду 

справи. Лише належним чином повідомлені учасники процесу (сторони, треті 

особи, представники, свідки, експерти, спеціалісти тощо), про час і місце 

підготовчого засідання, судового розгляду, можуть з'явитися в судове засідання, 

створити необхідні умови для безпосереднього дослідження доказів, забезпечити 

змагальний процес. Збирання та витребування доказів судом – одночасно і спосіб 

сприяння учасникам справи у судовому захисті, і забезпечувальний фактор 

реалізації вимог цивільного процесуального закону про безпосередність 

дослідження доказів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311 

 

РОЗДІЛ 5. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

5.1. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Предметом будь-якої людської діяльності є те, на що спрямована пізнавальна, 

творча, практична діяльність; об’єкт [207, с. 669]. Доказування, встановлення 

судом фактів та обставин у цивільному процесі — також людська діяльність, таким 

чином, її предметом є те, на що ця діяльність спрямована, або, за словами наших 

попередників, це те, «що саме підлягає доказуванню у цивільному процесі» [83, c. 

369], тому обгрунтовано відомі теоретики зазначають, що предмет доказування — 

фундаментальне поняття теорії судових доказів [374, c. 71], що у всій діяльності з 

судового доказування ключовим є її предмет [358, c. 284]. У даному сенсі 

невипадково  предмет доказування включається до структурних елементів 

доказування [224, c. 14]. 

До змісту предмета доказування у цивільному процесі сучасними вченими 

прийнято включати факти, які мають юридичне значення для справи [262, c. 171; 

198, c. 79], фактичний склад (спірного) правовідношення [141, c. 75], сукупність 

усіх фактичних даних, що мають значення для вирішення справи [363, c. 224; 375, 

c. 376], сукупність фактів, що підлягають доказуванню [358, c. 282], юридичні 

факти підстави позову (заперечень проти нього) [141, c. 52], ті обставини, які 

повинні бути встановлені судом для правильного вирішення справи [272, c. 40], 

певні факти, які підлягають доказуванню [11, c. 272] і т. п. Таким чином, аналіз 

наукових та навчальних джерел дозволяє констатувати, що в більшості висновків 

автори до предмета доказування включають лише факти, деякі — лише обставини, 

при цьому категорії «факти» та «обставини» не розкриваються. До того ж, майже в 

усіх висновках йдеться про предмет доказування у позовному провадженні, окреме 

та наказне лишаються неохопленими. 

Спроба виявити різницю між поняттями «факт» та «обставина» або, навпаки, 

віднайти точки дотику, призвели до висновку, що ці поняття підміняються одне 
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одним та вживаються без розуміння їх значеннєвих нюансів. Більше того, в 

окремих наукових працях містяться суперечливі висловлювання. Зокрема І. В. 

Решетнікова у кінцевому визначенні про предмет доказування в цивільному 

процесі зазначає, що предмет доказування складається з обставин, у цій же праці 

згодом, при розкритті іншого питання, — з фактів, що мають юридичне значення 

[272, c. 40, 126]. Д. А. Фурсов до предмета доказування відносить лише факти, які 

вказують на причини, що спричинили суб’єктивне цивільне право, яке 

відстоюється. Класифікуючи ж факти, які складають предмет доказування, вказує й 

на обставини, які входять до нього [358, c. 284]. В. В. Молчанов зазначає, що до 

предмета доказування входить коло обставин, що підлягають доказуванню, але 

далі, у цій же праці, пише про те, що «за допомогою судових доказів 

встановлюються різні за своїм характером та правовим значенням факти 

(обставини)» [358, c. 284]. Подібні неоднозначні висновки містяться й у наукових 

працях інших авторів [294, c. 9, 14]. 

На відміну від висновків вітчизняних процесуалістів, у яких, здебільшого, 

вживається поняття «факт», вчені Російської Федерації у висновках про зміст 

доказування у цивільних справах, предмета доказування, доказів, розподілу 

обов’язків щодо доказування тощо, в основному оперують поняттям «обставини». 

Це пов’язано з регулюванням доказування цивільним процесуальним 

законодавством Російської Федерації, у якому законодавцем в основному 

вживається поняття «обставини». Зокрема: згідно з ч. 1 ст. 56 ЦПК РФ кожна 

сторона повинна доказати ті обставини …, суд визначає, які обставини мають 

значення для справи, виносить обставини на обговорення… (ч. 2 ст. 56 ЦПК РФ), 

обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування (ч. 1 ст. 

61 ЦПК РФ). Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК РФ, доказами у справі є 

отримані у передбаченому законом порядку свідчення про факти… Отже, 

очевидно, що й законодавець РФ не розмежовує поняття «факт» та «обставина», 

принаймні аналіз наведених положень дає підстави стверджувати саме так. Така 

законодавча регламентація сприяє й відповідному розумінню досліджуваних 

понять. Зокрема А. К. Сергун, спираючись на сукупність положень ЦПК РФ з 
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цього приводу, пише: «Може скластися невірне уявлення, що йдеться про дві різні 

категорії, оскільки вони названі по-різному, що факти та обставини — не одне й те 

саме. Але це не так. Факти та обставини — поняття рівнозначні. Їх можна було б 

замінити одне одним, і тоді докази визначалися б як свідчення про обставини 

справи, на підставі яких суд встановлює суттєві для справи факти. По суті нічого б 

не змінилося» [304, c. 137-138]. Категоричним є також висновок у цьому контексті 

й В. В. Молчанова: «…всі обставини в кінцевому результаті набувають ролі фактів, 

які мають значення для вирішення справи» [198, c. 79]. 

Неоднозначне уявлення про категорії «факти» та «обставини», що 

наповнюють предмет доказування у цивільному судочинстві, було поширене і в 

Україні за радянських часів. Зокрема С. Ю. Кац та Л. Я. Носко у 1983 р. висловили 

точку зору про те, що доказуванню підлягають обставини, які обґрунтовують 

вимоги та заперечення сторін. Під обставинами справи розуміються юридичні 

факти, з наявністю яких закон пов’язує виникнення, зміну та припинення 

правовідносин. Відтак, предметом доказування є юридичні факти [313, c. 129]. 

Аналіз положень чинного цивільного процесуального законодавства України, 

які регламентують доказування та встановлюють відповідні правила, дозволяє 

констатувати, що в сфері доказування законодавець одночасно оперує й поняттям 

«факти», й поняттям «обставини». Так, згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України предметом 

доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або 

мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при 

ухваленні судового рішення. Відповідно ж до ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України 

кожна сторона повинна довести  обставини, які мають значення для справи і на які 

вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У ч. 1 ст. 57 ЦПК 

Україні закріплено, що доказами є будь-які  дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи. Частиною 2 ст. 78 ЦПК України встановлено правило 

допустимості доказів: обставини справи, які за законом мають буті підтверджені 

певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами 
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доказування. Про «обставини» ідеться й у п. 2 ч. 2 ст. 43, ч. 4 ст. 43,  ст. 228,  ст. 

241, ч. 1 ст. 242, ст. 243 та в багатьох інших ЦПК України. 

З наведених положень складно провести паралель між поняттями «факти» та 

«обставини», адже обидва застосовуються законодавцем як синоніми. У даному 

контексті виникає обґрунтоване питання про те, чому у справах про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення, судом встановлюються саме факти а не 

обставини, зокрема факт родинних відносин між фізичними особами, факт 

перебування фізичної особи на утриманні, факт каліцтва, факт реєстрації шлюбу, 

розірвання шлюбу, усиновлення, проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу та інші (ч. 1 ст. 315 ЦПК України)? Чи не тому, що саме факти, а не 

обставини мають юридичне значення для реалізації прав після набрання рішенням 

у зазначених справах  законної сили? 

Верховний Суд України у деяких Постановах Пленуму вказував на те, що 

встановленню підлягають одночасно і факти, і обставини. Зокрема у п. 5 

Постанови Пленуму № 4 від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди» зазначено, що обов’язковому 

з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, 

наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та 

вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з’ясувати, чим 

підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або 

втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) 

вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює 

заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, 

що мають значення для вирішення спору [257, c. 55]. У справах, що виникають з 

житлових правовідносин, які є вельми поширеними у судовій практиці [33, c. 335], 

зокрема у справах про визнання наймача або члена його сім’ї таким, що втратив 

право користування жилим приміщенням (ст. 71 ЖК України), при встановленні 

судом факту відсутності відповідача необхідно з’ясовувати причини відсутності 

відповідача понад встановлені строки (тобто обставини. — Авт.) [240]. 



 315 

Таким чином, практиками, принаймні у зазначених випадках, юридичні 

категорії «факт» та «обставина» розмежовуються, їм надається самостійне 

значення. На тому, що до предмета доказування необхідно включати одночасно і 

факти, і обставини, наголошують також і спеціалісти у галузі кримінально-

процесуального права [298, c. 10; 388, c. 285]. 

Відповідь на запитання про зміст понять «факт» та «обставина», про їх 

співвідношення, а також про необхідність їх включення до предмета доказування у 

цивільному процесі, очевидно слід шукати, відштовхуючись від їх лексичного 

значення, етимології. 

У новому тлумачному словнику української мови поняття «факт» 

протлумачено як «дійсна, не вигадана подія, дійсне явище; те, що сталося, 

відбулося насправді; реальність, дійсність; те, що об’єктивно існує» [208, c. 667], а 

«обставина» — по-перше, як «явище, подія, факт і т. ін., що пов’язані з чим-небудь, 

супроводять або викликають що-небудь, впливають на щось; деталь, аспект; по-

друге, як «сукупність умов, у яких що-небудь відбувається» [207, c. 51]. У 

подібний спосіб поняття «факт» та «обставина» тлумачаться й у відомому 

тлумачному словнику російської мови С. І. Ожегова: «…факт — дійсна, цілком 

реальна подія, явище; те, що дійсно відбулось, відбувається, існує, а обставина, — 

явище, що супроводжує яке-небудь інше явище та з ним пов’язане» [212]. 

Представники інших наук, зокрема, логіки, враховуючи те, що слово «факт» 

походить від латинського factum, що означає «зроблене, здійснене», дають 

визначення цього поняття у наступний спосіб: факт — це істина, подія чи 

результат; дещо реальне на противагу вигаданому; конкретне, поодиноке, на 

відміну від абстрактного та загального і т. п. [152, c. 321]. 

Зазначені значеннєві нюанси понять «факт» та «обставина» дозволяють 

зробити висновок про те, що факти та обставини, — різні, але взаємообумовлені 

поняття. Складно уявити подію чи явище (факт), які не супроводжуються 

нюансами (обставинами), сприяють або, навпаки, перешкоджають їх виникненню, 

зміні, припиненню тощо. Зокрема факт укладення договору деталізований 

обставинами: намірами, волевиявленням тощо. Чи є необхідність у встановленні 
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обставин, які пов’язані із фактами, чи достатньо лише встановити факти як дійсні 

явища, події тощо? Видається, що відповідь має бути однозначно 

стверджувальною. Обставини можуть обумовлювати факти, що не може не 

позначатися на їх оцінці судом, і, відповідно, на кінцевому результаті правосуддя 

— судовому рішенні. Приміром, обставини, які супроводжували факт укладення 

договору довічного утримання — за добровільною згодою чи примусово внаслідок 

погроз, значно впливають на юридичну кваліфікацію правовідносин. 

З наведених тлумачень понять «факт» та «обставина» також виходить, що 

факти можуть супроводжуватися не лише обставинами, а й фактами. Наприклад, у 

справах про встановлення батьківства факт народження (походження) дитини може 

супроводжуватися фактом реєстрації шлюбу, фактом сумісного проживання 

чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу тощо. Таким чином, характер фактів, які 

складають предмет доказування, також є різним. 

У контексті досліджуваного заслуговує на увагу розуміння співвідношення 

понять «факти» та «обставини» авторами науково-практичного коментаря 

Кримінального процесуального кодексу України, які, враховуючи етимологічне та 

логічне значення понять «факти» та «обставини», а також природу кримінально-

процесуального доказування, зазначають, що «фактами слід вважати події, з 

приводу яких ведеться процес, а обставини — це те, що пов’язане з цими фактами, 

що їх характеризує. Так, подія злочину і вчинення його підозрюваним, 

обвинуваченим, — це факт, а місце, час його вчинення — це обставини» [166, c. 

224]. 

Кримінальне процесуальне законодавство України не містить положення про 

предмет доказування у кримінальному процесі, але оперує категоріями «факти» та 

«обставини». Зокрема згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному 

провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню. У положенні про належність доказів (ст. 

85 КПК України) вже йдеться лише про обставини, що підлягають доказуванню. 
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Так само ст. 91 встановлює лише обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, й, відповідно, ст. 92 регламентує обов’язки 

доказування обставин. Таким чином, і у кримінальному процесуальному 

законодавстві України, так само як і в ЦПК України, простежується певна 

невідповідність, суперечливість у тому, що ж підлягає доказуванню та 

встановленню, — факти чи обставини? чи їх сукупність? Очевидно, відповідь на це 

питання потребує зазначити про наступне:  

1) у переважній більшості положень цивільного процесуального законодавства 

закріплено контент «обставини», лише в окремих – «факти», зокрема, у ч. 1 ст. 76, 

ч. 7 ст. 82, п. 1 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, а також «фактичні обставини» - у ч. 4 ст. 

43, п. 1 ч. 4 ст. 265 ЦПК України. 

2) теоретиками до предмета доказування в більшості висновків включаються 

або лише факти, або лише обставини, і лише окремі процесуалісти предмет 

доказування формують одночасно з фактів та обставин; 

3) враховуючи лексичне значення поняття «факт» як реальну подію або те, що 

відбулось у дійсності, та поняття «обставина» як те, що супроводжує факт, 

видається необхідним включати обидві категорії до змісту предмета доказування у 

цивільному процесі як такі, що обумовлюють одна одну та підлягають 

встановленню судом у сукупності. У даному зв'язку видається логічним 

коригування ч. 2 ст. 77 ЦПК України у наступний спосіб: предметом доказування є 

факти та обставини, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають 

інше юридичне значення для вирішення справи і підлягають встановленню при 

ухваленні судового рішення. 

Цивільне процесуальне законодавство іноземних держав здебільшого оперує 

поняттям «факт», зокрема, ЦПК Федеративної Республіки Німеччина. До предмета 

доказування ЦПК ФРН, окрім юридичних фактів відносить й правові норми 

іноземного права, при цьому доказуванню підлягають лише факти, що 

стверджуються стороною та оспорюються противником. ЦПК ФРН також 

встановлює, що доказуванню належать факти, які мають вирішальне значення для 

справи, тобто факти, від яких залежить рішення суду. 
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Розкриваючи зміст предмета доказування в доктрині цивільного процесу 

Франції також, як правило, оперують виключно поняттям «факт». Очевидно, таке 

становище викликано регулюванням змісту предмета доказування ЦПК Франції, 

відповідно до ст. 9 якого до предмета доказування входять факти, які підлягають 

доказуванню у конкретній справі, від яких залежить судова істина, це факти, з 

якими відповідна норма права пов’язує певний юридичний ефект. 

У цивільному процесі Англії, яка належить до країн англосаксонської правової 

сім’ї, предмет доказування складають не всі юридичні факти, вказані у змагальних 

паперах, а лише ті, існування чи відсутність яких оспорюється сторонами. Незгода 

з яким-небудь фактом, наведеним протилежною стороною, повинна бути явно 

виражена у змагальному папері у вигляді заперечення відповідної обставини 

повністю або у частині. Недотримання цієї вимоги прирівнюється до визнання 

факту. 

Незважаючи на те, що США також традиційно відносять до країн 

англосаксонської правової сімї, цивільне судочинство цієї країни має суттєві 

відмінності, у тому числі й у частині змісту предмета доказування, яке здебільшого 

схоже з його тлумаченням у цивільному процесі України. До предмета доказування 

у цивільному процесі США відносять головні спірні факти. Вони є юридичними, 

тобто мають правові наслідки для заінтересованої особи, і повинні бути вказані 

позивачем при визначенні підстав вимог, і відповідачем, що заперечує проти 

позову [81, c. 62, 128, 212—213, 276]. 

Нескладно помітити, що в цілому складові змісту предмета доказування у 

цивільному процесі наведених країн збігаються із тими складовими, з яких 

прийнято формувати предмет доказування у доктрині цивільного процесуального 

права України. Що ж стосується правових норм іноземного права, які входять до 

предмета доказування у цивільному процесі ФРН, то питання про включення норм 

права іноземних держав до предмета доказування у цивільному процесі України є 

неоднозначним. Гадаємо, що застосування норм права іноземних держав — це 

питання про застосовуване судом право з метою кваліфікації правовідносин, які 
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встановлюються, а не питання про факти та обставини, з яких формується предмет 

доказування у цивільному процесі. 

Тенденція включення усього масиву того, що встановлюється, 

кваліфікуюється, досліджується тощо у суді, до предмета доказування пов’язана з 

тим, що протягом тривалого часу в цивільному процесі до змісту поняття 

«доказування» включали і діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі, і суду, оскільки цивільний процес України як і інших країн, які були у 

складі СРСР, носив, здебільшого, слідчий характер, тобто суд мав право збирати, 

витребовувати докази за власною ініціативою, у відповідний спосіб й розкривалось 

поняття «предмет доказування». З посиленням у цивільному процесуальному 

законодавстві змагальних засад з’явились обґрунтовані висновки про те, що якщо 

оперувати поняттям «предмет доказування», тим самим на суд покладається не 

властивий йому як органу правосуддя процесуальний обов’язок щодо доказування 

юридичних фактів, які мають значення для справи. Враховуючи те, що компетенція 

суду спрямована на встановлення фактів та обставин, пропонується у контексті цих 

повноважень застосовувати поняття «предмет пізнання». Стосовно ж сторін, інших 

осіб, які беруть участь у справі, які зобов’язані в силу вимог закону доказати 

наявність або відсутність фактів та обставин, то поняття «предмет доказування» 

повинно розкривати діяльність осіб, які беруть участь у справі, пов’язаній з 

доказуванням [216, c. 624]. 

Видається обґрунтованим розуміння поняття «предмет доказування» як 

категорії, що характеризує те, на що спрямована доказова діяльність сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі. Що ж стосується «предмета пізнання», то 

пізнавати, тобто «осягати розумом явища об’єктивної дійсності, одержувати 

істинне уявлення про кого-, що-небудь» [207, c. 402], то ця розумова діяльність 

притаманна усім суб’єктам цивільних процесуальних правовідносин, пізнання, — 

це якість будь-якої людини. Приміром, позивач, іще готуючись до звернення до 

суду із позовною заявою, пізнає явища об’єктивної дійсності з метою підготовки 

позовної заяви, збирання необхідних для підтвердження позовних вимог доказів 

тощо. Відповідач, пізнаючи факти та обставини, викладені в позові, відповідно, 
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готує свою тактику доказування та доведення тощо. Таким чином, «предмет 

доказування» — категорія, яка включає сукупність фактів та обставин, які 

обґрунтовують вимоги та заперечення сторін та інших учасників справи, й 

підлягають доказуванню даними суб’єктами. У суду, принаймні у справах 

позовного та наказного проваджень, функція інша — на підставі доказаного та 

доведеного, встановити наявність чи відсутність фактів та обставин предмета 

доказування, здійснити кваліфікацію правовідносин, після чого прийняти 

відповідне рішення. Таким чином, дослідження змістовної характеристики 

предмета доказування у цивільному процесі наводить на думку, що, оскільки 

цивільна процесуальна діяльність ґрунтується на владних повноваженнях суду, 

юридичні факти та обставини, які підлягають встановленню з метою ухвалення 

законного та обґрунтованого рішення, можна називати об’єктами пізнавальної 

діяльності суду (об’єкт — це явище, предмет, особа, на які спрямована певна 

діяльність, увага і т. ін.) [207, c. 402]. 

У контексті досліджуваного не можна не звернути увагу на думку О.В. Іванова 

про те, що предмет доказування — це не сукупність юридичних фактів. Суд, 

розпочинаючи розгляд справи, не знає, які факти існують у дійсності. Факти, що 

входять до предмета доказування, можуть і не існувати, тому предметом 

доказування є сукупність версій, припущень про існування певних фактів [130, c. 

49]. Дійсно, при відкритті провадження у справі, підготовці до підготовчого 

засідання чи до судового розгляду, та й під час судового розгляду, коло фактів та 

обставин, які окреслені судом для встановлення і підлягають доказуванню 

сторонами та іншими учасниками справи, може коригуватися у зв’язку, приміром, 

із поданням доказів, які спростовують наявність певного факту чи обставини, але, 

враховуючи етимологію поняття «предмет діяльності особи» як того, на що 

спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність; об’єкт [207, c. 669], 

видається, що говорити про те, що учасники справи доказують та доводять, а суд 

встановлює версії чи припущення про існування певних фактів, як це стверджує О. 

В. Іванов, помилково. Версії, припущення, міркування, сумніви тощо — наслідкові 

елементи пізнання фактів та обставин, з яких сформований предмет доказування, 
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доказуванню ж та встановленню підлягають саме факти та обставини, що 

покладені сторонами, іншими учасниками справи в основу своїх вимог чи 

заперечень. 

Однією з найбільш поширених класифікацій юридичних фактів у 

процесуальній науці є поділ фактів на дії та події. При цьому стверджується, що 

події не залежать від волі суб’єкта права (землетрус, повінь, смерть тощо), дії ж — 

залежать (укладення договору тощо). Дії, у свою чергу, поділяють на правомірні, 

тобто дозволені нормою права (наприклад, складання заповіту), та неправомірні, 

тобто заборонені нормою права (невиконання зобов’язання, проступок та ін.) [83, c. 

369-370; 198, c. 91; 404, c. 44]. 

Покладення вольового критерію в основу змістовної характеристики поняття 

«дія» є обгрунтованим, оскільки саме воля як одна з функцій людської психіки, 

зумовлює настання фактів у реальній дійсності. Прагнення досягти певної мети 

спонукає до певних дій, і в цьому прагненні воля стає поштовхом для відповідної 

поведінки. Що ж стосується події, то вона може як не залежати від волі, так і мати 

причинний зв’язок із волею. Приміром, смерть, яку традиційно виділяють як факт 

— подію, що не залежить від волі, є незалежною від волі не в усіх випадках, 

зокрема смерть, яка настала внаслідок самогубства, пов’язана із волевиявленням. 

Смерть може бути завдана й внаслідок вольових розпоряджень певної особи, 

зокрема шляхом неналежного надання медичної допомоги тощо. Таким чином 

події — різнохарактерні факти: можуть як залежати від волі суб’єктів, так і не бути 

пов’язані з волевиявленням. Очевидно, відносячи факт смерті до події, яка не 

залежить від волі особи, автори такої точки зору мають на увазі, що воля особи, яка 

померла, не може вплинути на фізіологічні процеси, що призвели до настання 

такого факту. Причинні взаємозв’язки (обставини) настання смерті у цивільному 

судочинстві встановлюються судом, зокрема у справах про оголошення фізичної 

особи померлою. Суд встановлює обставини, що загрожували смертю фізичній 

особі, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного 

нещасного випадку, про які заявник повинен зазначити у заяві (ст. 306 ЦПК 

України). 
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До складу фактів та обставин предмета доказування у цивільному процесі 

включають факти та обставини різного характеру: матеріально-правового, 

процесуально-правового тощо. Серед усієї сукупності фактів та обставин увагу в 

контексті включення до предмета доказування привернули так звані факти 

виховного характеру, або факти, встановлення яких необхідне суду для виконання 

виховних і профілактичних завдань [309, c. 119; 88, c. 268]. Виділення таких фактів 

в окрему групу чи вид зумовлено положенням ЦПК України 2004 р., відповідно до 

якого суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши 

причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему 

ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо 

усунення цих причин та умов (ч. 1 ст. 211 ЦПК України). Аналогічне положення 

закріплене й у ч. 1 ст. 262 ЦПК України в редакції 2017 р. 

Зазначене положення є обгрунтованим і актуальним. Зокрема, у справах, в 

яких на вимогу закону залучаються органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування для надання висновків, у разі невиконання ними компетенційних 

обов’язків, або несвоєчасного виконання тощо, суд може постановити окрему 

ухвалу про вжиття керівниками державних установ відповідних заходів. Так, у 

справах про усиновлення в рамках підготовки справи до судового розгляду суд 

вирішує питання про залучення в процес відповідного органу опіки та піклування 

та надання ним висновку про доцільність усиновлення та відповідність його 

інтересам дитини з відповідним пакетом документів (ч. 2 ст. 312 ЦПК України), у 

справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 

заявниками подаються відповідні медичні висновки, залучаються прокурор, лікар-

психіатр, законний предствник тощо (ст. 340, 341 ЦПК України). Невиконання 

вимог закону та суду є підставою для постановлення судом окремої ухвали, адже, 

приміром, ненадання висновку органом опіки та піклування перешкоджає 

заявникам-кандидатам в усиновлювачі своєчасно реалізувати своє право на 

судовий захист прав, свобод та інтересів, а суд змушений буде відкласти розгляд 

справи в порядку, передбаченому  ст. 223 ЦПК України. 
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Включати чи не включати факти, встановлення яких стало підставою для 

постановлення судом окремої ухвали внаслідок порушення вимог закону органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами тощо, 

до предмета доказування, — питання дискусійне. Так, В. В. Молчанов обстоює 

точку зору про те, що «якщо ці факти підлягають встановленню за допомогою 

доказів, то вони повинні складати предмет доказування у справі» [88, c. 81]. 

Видається, що така точка зору є спірною. Приміром, неявка прокурора в процес, 

відкритий за його ініціативою в інтересах іншої особи, групи осіб чи в інтересах 

держави, або ж в процес розгляду справи про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку, що є обов’язковим у силу вимог ч. 2 ст. 341 ЦПК України, 

може вимагати від суду постановлення окремої ухвали для вжиття заходів 

вищестоящим прокурором тощо. Але у даному випадку не доводиться говорити 

про те, що суд повинен встановлювати факт неявки за допомогою доказів, оскільки 

саме невиконання прокурором покладених законом обов’язків, що перетворюється 

на факт, є підставою для постановлення окремої ухвали, тому встановлювати, а 

тим паче доказувати його немає сенсу. Так само немає необхідності встановлювати 

факти та обставини, які обґрунтовують невиконання посадовими особами, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування компетенційних 

обов’язків, покладених законом, приміром, у вигляді надання висновків. Також 

немає підстав говорити про необхідність у будь-якому разі їх встановлювати за 

допомогою доказів, як це стверджує В. В. Молчанов. Наприклад, при неподанні 

необхідного висновку до суду органом чи особою на вимогу закону сам факт 

неподання є визначальним для постановлення окремої ухвали. У разі ж подання 

висновку, який складено з порушенням закону чи його зміст не відповідає вимогам 

тощо, судом встановлюються та зазначаються в окремій ухвалі факти, які 

обґрунтовують постановлення ухвали і сприяють виправленню недоліків, а 

доказом слугує сам висновок, підготовлений органом чи посадовою особою. Таким 

чином сторони, інші учасники справи не несуть обов’язку доказувати факти 

порушення закону органами чи посадовими особами, а отже, й включати їх до 

предмета доказування необхідності немає, оскільки предмет доказування у 
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цивільному процесі складається з фактів та обставин, що підлягають доказуванню 

юридично заінтересованими особами – учасниками справи. 

 ЦПК України в редакції 2017 р. окрім вищенаведених підстав постановлення 

судами окремих ухвал, передбачає й новації. Згідно ч. 4 ст. 262 суд може 

постановити окрему ухвалу  щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення 

під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку 

експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору 

чи органу досудового розслідування тощо. 

Включати чи невключати факти та обставини, які обгрунтовують умовиводи про 

неправдивість показань свідка, неправдивість експертного висновку, неправильність 

перекладу, до предмета доказування – питання непросте. З одного боку, якщо про такі 

факти стверджують сторони чи інші учасники справи, логічно що вони й несуть 

обов'язок їх доказування. З іншого, якщо це – умовиводи суду,  то саме суд й повинен 

обгрунтувати свій висновок, який став підставою постановлення окремої ухвали. 

Вірогідно, у даному випадку слід враховувати зміст поняття «предмет доказування», 

закріплене у ч. 2 ст. 77 ЦПК України: предметом доказування є обставини, що 

підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. 

Обставини, які стали передумовою висновку про неправдивість показань свідка, 

неправдивість експертного висновку, неправильність перекладу, не підтверджують 

заявлені вимоги чи заперечення, але можуть розцінюватися як такі, що мають «інше 

значення  для розгляду справи». Таким чином видається, що у разі, якщо про 

неправдивість показань свідка, неправдивість експертного висновку, неправильність 

перекладу стверджують сторони або інші учасники справи, факти та обставини, які 

стали підставою таких умовиводів, повинні включатися до предмета доказування. 

Цивільний процесуальний порядок передбачено для вирішення цивільних 

справ (ст. 1, 2 та ін. ЦПК України). Поняття «цивільна справа» широке. В даному 

порядку розглядаються  справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, 

сімейних, житлових та ін. правовідносин (ч. 1 ст. 19 ЦПК України).  
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Юридична природа справ, які розглядаються та вирішуються в цивільному 

процесуальному порядку настільки різноманітна, що навіть у справах однієї 

категорії зміст предмет доказування різниться. Водночас, специфіка регулювання 

предмета доказування цивільним процесуальним законодавством України, наукові 

висновки про зміст предмета доказування, логіка доказування та авторські роздуми 

обумовлюють можливість класифікувати предмет доказування у цивільному 

процесі у наступний спосіб: 

1) загальний предмет доказування, тобто що саме у кожній цивільній справі 

має включатися до предмета доказування, а це — факти та обставини, що 

підтверджують заявлені вимоги чи заперечення  або мають інше значення для 

вирішення справи; 

2) категоріальний (родовий) предмет доказування — сукупність фактів та 

обставин, включення яких до предмета доказування є обов'язковим у будь-якій 

справі  відповідної категорії (роду); 

3) безпосередній (специфічний) предмет доказування — факти та обставини, 

включеня яких до предмета доказування зумовлене специфікою конкретної справи. 

Така класифікація предмета доказування у цивільному процесі, здебільшого, 

прив’язана до компетенції суду щодо формування предмета доказування, але не 

слід забувати, що кожен учасник справи, на якого законом покладено обов’язок 

доказування та доведення, складає свій перелік фактів та обставин, доказування та 

доведення яких, на його думку, дозволить досягти бажаного результату. Тому в 

даному сенсі логічно виділити й особистісний предмет доказування — сукупність 

фактів та обставин, які кожна юридично заінтересована особа (учасник справи), 

вважає необхідними для доказування та доведення. 

Враховуючи змістовну характеристику викладених видів предмета 

доказування, абсолютно очевидно, що загальний та категоріальний (родовий) 

предмет доказування складають стандарт предмета доказування у цивільному 

процесі, тобто єдиний обов’язковий формат, шаблон, оскільки формування 

предмета доказування при розгляді та вирішенні судом будь-якої цивільної справи 

потребує розуміння того, що предмет доказування складається з фактів та 
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обставин, які обгрунтовують заявлені вимоги чи заперечення, або мають інше 

значення для вирішення справи, тобто відправною точкою є обгрунтування 

позовних чи заявлених вимог, а також з сукупності фактів та обставин, які 

підлягають обов’язковому встановленню при провадженні справи певної категорії. 

 

5.2. МЕЖІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Для правильного вирішення цивільної справи, ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення важливе значення має повнота предмета доказування. 

Вимога «повноти та всебічності з’ясування обставин» закріплена у ч. 5 ст. 263 ЦПК 

України як одна з основних, що визначає обґрунтованість судового рішення, 

повною мірою стосується й повноти предмета доказування, оскільки лише 

максимальне охоплення фактів та обставин, які підлягають встановленню та 

доказуванню, їх пізнання у сукупності та взаємодії дозволяє суду зробити вірні 

висновки. 

Як і на формування предмета доказування у цілому, на визначення меж 

предмета доказування у справах позовного провадження впливає, насамперед, 

зміст позову, заперечення проти позову, зустрічний позов відповідача, позов 

третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета позову, тощо. 

Відповідно, у справах окремого провадження, — заява та висновки органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, усні заяви інших 

заінтересованих осіб тощо. У справах наказного провадження, — заява про видачу 

судового наказу. Обставини та факти, зазначені у них, а також докази, подані в 

обґрунтування вимог чи заперечень як джерела формування предмета доказування, 

обумовлюють сукупність фактів та обставин, які необхідно включити до предмета 

доказування. 

Вимоги цивільного процесуального законодавства щодо форми і змісту 

позовної заяви, встановлені ст. 175 ЦПК України, в цілому розповсюджуються й на 

заяви у справах окремого та наказного проваджень з винятками та доповненнями, 
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встановленими, відповідно, Розділом ІІ та Розділом ІV ЦПК України. І ст. 175 ЦПК 

України, і ст. 163 Розділу ІІ, яка визначає форму і зміст заяви про видачу , судового 

наказу і сукупність статей Розділу ІV щодо форми і змісту заяв у справах, які 

розглядаються судами в порядку окремого провадження, встановлюють вимоги 

щодо необхідності викладати у позовах чи заявах обставини, якими 

обґрунтовуються вимоги, та зазначати докази, що підтверджують кожну обставину. 

Дотримання позивачами чи заявниками зазначених вимог сприяє не лише 

відкриттю провадження у справі, а й формуванню предмета доказування у 

відповідних межах. 

На формування предмета доказування та його межі впливають також норми 

матеріального права, якими врегульовані правовідносини. Позовні чи заявлені 

вимоги, факти та обставини, зазначені у позовах (заявах), докази, надані з метою їх 

обґрунтування, обумовлюють застосування відповідних норм матеріального права, 

тих, які кваліфікують правовідносини, що встановлюються судом. Наприклад, 

право регресу, яке виникає у відповідачів у справах про відшкодування шкоди, 

регулюється цивільним правом. Саме цивільне право вказує на право відповідача 

подати регресний позов до третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору (ст. 1191 ЦК України). Тим самим у суду є підстави залучення в 

процес третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, 

відповідно, заяви таких осіб, докази, пояснення тощо, впливають на коригування 

предмета доказування та його межі. 

Межі предмета доказування не можуть не залежати й від правосуб’єктності та 

змін у ній. Вступ у справу і юридично заінтересованих осіб, і осіб, які сприяють 

здійсненню судочинства, впливають на розширення чи звуження кола фактів та 

обставин, що складають предмет доказування у справі, і розширенню його меж. 

Приміром, вступ третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору, об’єктивно розширює межі предмета доказування, оскільки факти та 

обставини, зазначені у позові третьої особи, підлягають встановленню та 

доказуванню так само, як і факти та обставини, зазначені позивачем у позові. 

Призначення експертизи, залучення в процес експерта також не може не впливати 
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на наповнення предмета доказування, а отже, й на його межі. Висновок експерта 

хоча й призначений дати відповідь на питання, яке потребує спеціальних знань, 

проте може стати приводом для виникнення нових фактів та обставин, які можуть 

потребувати встановлення та доказування. Висновки органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування хоча й мають абсолютно іншу юридичну 

природу у порівнянні з висновками експертів, також можуть впливати на 

розширення чи звуження меж предмета доказування. Наприклад, розбіжності в 

інформації про певний факт чи обставину у висновку та в інших доказах можуть 

спонукати до встановлення додаткових фактів чи обставин, залучення в процес 

інших учасників тощо, що також впливатиме на межі предмета доказування. 

Межі предмета доказування — категорія, яка тісно пов’язана зі строками 

розгляду та вирішення цивільних справ. Складність чи велика кількість фактів, що 

входять до предмета доказування — один із критеріїв, який виділяється 

практиками як такий, що визначає розумність строку розгляду справ [332, c. 151]. 

Тому при встановленні обсягу фактів та обставин, які складають предмет 

доказування та підлягають встановленню, важливо пам’ятати про те, що 

включення до предмета доказування зайвих фактів, тобто таких, які не мають 

юридичного значення для вирішення даної справи, може призводити до 

затягування процесу, порушення процесуальних строків тощо. У даному зв'язку 

можна провести предметне співставлення з правилом належності доказів, 

відповідно до якого належними є докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування, а також правом суду не брати до розгляду докази, які не стосуються 

предмета доказування (ч. 1, 4 ст. 77 ЦПК України). Очевидно, що й формувати 

предмет доказування необхідно лише з фактів та обставин, встановлення яких має 

юридичне значення. 

Для позначення обсягу чи сукупності фактів та обставин, які підлягають 

встановленню судом та доказуванню особами учасниками справи, оперують 

одночасно й поняттям «межі доказування» [88, c. 269], й поняттям «межі предмета 

доказування» [130, c. 58]. Видається, що вживання терміна «межі доказування» у 

даному контексті є некоректним, оскільки доказування — значно ширше поняття, 
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яке охоплює поняття «предмет доказування». Вірогідно, вживання даного терміна 

зумовлено тим, що факти та обставини, з яких формується предмет доказування у 

цивільному процесі, й визначають певною мірою межі доказування. 

Досліджуючи співвідношення понять «межі доказування» та «межі предмета 

доказування» у контексті їх вживання для позначення обсягу фактів та обставин 

предмета доказування у цивільному процесі, Ф. Н. Фаткуллін висловив 

обґрунтовану з точки зору логіки пізнання думку про те, що термін «межі 

доказування» є неправильним, оскільки означає глибину пізнання фактичних 

обставин, глибину дослідження, а не їх обсяг [342, c. 65]. Можна по-різному 

ставитися до розуміння зазначеним автором поняття «межі доказування», але те, 

що поняття «межі доказування» та «межі предмета доказування» — різні, 

очевидно. Межі предмета доказування — необхідна для правильного розгляду 

вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення сукупність 

фактів та обставин, що підлягає встановленню судом та доказуванню учасниками 

справи. 

Правильне встановлення меж предмета доказування обумовлює повноту та 

всебічність з’ясування фактів та обставин справи, а отже, й реалізацію вимог 

цивільного процесуального закону про законність та обґрунтованість рішення суду 

(ч. 5 ст. 263 ЦПК України), уникнення підстав для скасування рішення 

апеляційним судом, однією з яких згідно з ч. 1 ст. 376 ЦПК України є неповне 

з’ясування судом обставин, що мають значення для справи. 

Формування предмета доказування у цивільному процесі та встановлення його 

меж, як свідчить судова практика, часто викликає труднощі. Наприклад, 

дослідники особливостей доказування у справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди зазначають, що судами встановлюються обставини, які не 

потребують доказування, неефективно у зв’язку з цим витрачається процесуальний 

час, ухвалюються необґрунтовані судові рішення. І навпаки, суди не завжди 

з’ясовують обставини, встановлення та доказування яких має надзвичайно важливе 

значення для вирішення цієї категорії цивільних справ, зокрема: чи мали місце 

обставини, з якими закон пов’язує відшкодування моральної шкоди, чим 
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підтверджується факт заподіяння моральних страждань, за яких обставин чи якими 

неправомірними діями (бездіяльністю) вони були заподіяні, та з чого позивач 

виходив, визначаючи розмір моральної шкоди [309, c. 70]. 

Проблемним питанням у судовій практиці є встановлення предмета 

доказування та визначення його меж й у справах про спадкування. Дослідники цієї 

проблематики акцентують увагу на тому, що до предмета доказування у таких 

справах входять обставини, які відповідно до закону тим чи іншим чином повинні 

бути в матеріалах спадкової справи, яка формується не судом, а нотаріусом, що 

породжує труднощі різного характеру [143, c. 172]. 

Серед справ, під час провадження яких виникають проблеми у формуванні 

предмета доказування та визначенні його меж, виділяють також справи про 

позбавлення батьківських прав, про передачу дітей на виховання та ін. Оскільки 

вказані категорії цивільних справ урегульовані нормами матеріального права з 

відносно визначеною диспозицією (cитуаційними нормами), суддя особисто 

повинен визначити коло фактів та обставин, які складають предмет доказування, 

враховуючи їх значимість [334, c. 19]. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 161 СК 

України, при вирішенні спорів між матір’ю та батьком щодо місця проживання 

малолітньої дитини суд повинен враховувати «особисту прихильність дитини до 

кожного з них…», а згідно з ч. 3 ст. 171 СК України суд має право постановити 

рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси, тощо. Проте СК 

України не розкриває, у чому саме полягають «прихильність дитини», «інтереси 

дитини» і т. п. Очевидно, законодавець покладається на наявність життєвого 

досвіду в судді, на розуміння ним критеріїв, які сприятимуть включенню 

необхідної для ухвалення законного та обґрунтованого рішення сукупності фактів 

та обставин і правильному визначенню меж предмета доказування. 

Не менш складними справами, з точки зору формування предмета доказування 

необхідною сукупністю фактів та обставин, є справи про визнання шлюбу 

недійсним. Підстав визнання шлюбу недійсним чимало: порушення шлюбного 

віку, примушування до шлюбу, реєстрація шлюбу з особою, яка визнана 

недієздатною, укладення шлюбу з родичем прямої лінії споріднення та ін. (Глава 5 
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СК України). У справах даної категорії, враховуючи положення Глави 5 СК 

України, складно визначитись із сукупністю фактів та обставин, які підлягають 

встановленню, з колом осіб, які можуть бути чи повинні бути залучені в процес, а 

отже, й бути суб’єктами доказування та доведення. Ці та інші причини в окремих 

випадках зумовлюють неповноту предмета доказування у справах про визнання 

шлюбу недійсним, а відтак й невстановлення усіх необхідних для правильного 

вирішення справ фактів та обставин, скасування постановлених рішень [338, c. 13]. 

Наведені приклади свідчать про те, що у справах, в яких фігурує так звана 

«відносно визначена диспозиція», суддівський фах та досвід — фактори, які значно 

впливають на формування предмета доказування та встановлення його меж, а в 

окремих випадках є визначальними. 

Суди вищих інстанцій, які уповноважені здійснювати узагальнення судової 

практики з метою виявлення найбільш проблемних питань розгляду та вирішення 

цивільних справ, у рекомендаціях часто не розкривають проблем, пов’язаних з 

формуванням предмета доказування у цивільних справах, або ж містять 

незрозумілі рекомендації. 

Зокрема в Узагальненні судової практики «Про практику розгляду судами 

цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 р. (Гаазька конвенція)» 

стосовно справ про повернення дитини у разі її незаконного переміщення, які 

належать до справ з іноземним елементом, Вищий спеціалізований суд України, 

який донедавна діяв у системі судів, без пояснення чи обґрунтування рекомендує 

не включати до предмета доказування такі обставини як виконання батьками 

обов’язків щодо утримання дитини; виконання батьком обов’язків щодо утримання 

матері дитини; виконання батьками зобов’язань щодо утримання дитини після 

незаконного переміщення (п. 11 Узагальнення) [51]. Зазначена рекомендація 

видається сумнівною. Зрозуміло, що до предмета доказування у справах про 

повернення дитини до предмета доказування перш за все повинні бути віднесені 

факти та обставини щодо: місця постійного місця проживання дитини та з ким із 

батьків вона проживала; незаконного вивезення (переміщення) дитини; 
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незаконного її утримання тощо. Але чому не повинні встановлюватися перелічені 

Вищим спеціалізованим судом України обставини, лишається незрозумілим. У 

справах цієї категорії дитину, як правило, вивозить або відмовляється повернути до 

держави постійного проживання один із батьків, інколи дитина утримується 

іншими родичами. Виникає закономірне запитання про те, чому суд не повинен 

встановлювати факти та обставини, які стали підставою для вивезення дитини та її 

утримання? Можливо, такими обставинами й стало невиконання одним з батьків, з 

яким проживала дитина, батьківських обов’язків? Чи може перебування з одним із 

батьків було небезпечним для дитини тощо? 

Згодом у цьому ж Узагальненні Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ вказує, що при розгляді справи суди 

мають, зокрема, встановити, чи здійснювалось позивачем фактично право 

піклування про дитину до моменту переміщення, чи пов’язане повернення дитини 

із серйозним ризиком заподіяння їй фізичної або психічної шкоди тощо (п. 12 

Узагальнення). На необхідність встановлення судом цих обставин вказує й Гаазька 

конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 

жовтня 1980 р., згідно з ч. 1 ст. 13 якої судовий або адміністративний орган не 

зобов’язаний видавати розпорядження про повернення дитини, якщо особа, 

установа або інший орган, що заперечує проти її повернення, доведуть що: особа, 

установа або інший орган, що піклуються про дитину, фактично не здійснювали 

права піклування на момент переміщення чи утримування; існує серйозний ризик 

того, що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння фізичної чи 

психічної шкоди або «іншим шляхом створить для дитини нетерпиму обстановку». 

Таким чином, п. 11 та п. 12 Узагальнення практики розгляду та вирішення судами 

справ про повернення дитини суперечать один одному, а проаналізоване 

Узагальнення не лише не допомагає визначитись із колом фактів та обставин, які 

повинні складати предмет доказування у справах про повернення дитини, а й 

сприяє виникненню плутанини. Проте у п. 17 Узагальнення, що аналізується, 

зазначається, що результат аналізу причин скасування судових рішень касаційним 

судом свідчить про те, що при ухваленні рішення суди у порушення статей 60, 
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212—214 ЦПК (2004 р. – Авт.) належним чином не встановлювали всі обставини, 

що мають значення для вирішення справи, тобто предмет доказування не був 

сформованим у достатньому обсязі для ухвалення законного та обґрунтованого 

рішення. 

Не йдеться про особливості формування предмета доказування й в Аналізі 

судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у 

зв’язку з ушкодженням здоров’я під час виконання трудових обов’язків [49], в 

Узагальненні судової практики розгляду судами цивільних справ про 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010—2011 

роках [50], хоча практиками й зазначаються окремі факти, які потребують 

встановлення та доказування. 

Вірогідно, вичерпно перерахувати усі факти та обставини, які складають 

предмет доказування у кожній справі, практично неможливо, але у кожній 

категорії цивільних справ є коло фактів та обставин, які не можуть не 

встановлюватися та доказуватися, тому в узагальненнях, підготовлених 

кваліфікованими суддями вищестоящих судів, повинні відображатися питання про 

предмет доказування, що сприятиме суддям у правильному формуванні предмета 

доказування та визначенні його меж, адже від того, наскільки вірно визначено коло 

фактів та обставин, які підлягають встановленню та доказуванню, залежить 

законність та обґрунтованість рішення, захист прав, свобод та інтересів. 

 

5.3. ЗМІСТ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

5.3.1. ФАКТИ МАТЕРІАЛЬНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ В СКЛАДІ 

ФАКТІВ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ 

 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить спеціальних 

положень, які б розкривали природу фактів та обставин, що складають предмет 

доказування у цивільному процесі та підлягають доказуванню і встановленню. 

Аналіз наукових та навчальних джерел засвідчує, що дослідниками хоча й 
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віддається фактам та обставинам матеріально-правового характеру переважне 

значення серед усіх фактів та обставин, з яких формується предмет доказування у 

цивільному процесі, але досліджень, які б ґрунтовно розкривали їх сутність, немає. 

Для розкриття сутності юридичних фактів, які складають предмет доказування 

у цивільному процесі, очевидно слід спиратися на загальнотеоретичні висновки, 

адже понятійний апарат цивільної процесуальної науки не повинен десонувати з 

базовими категоріями теорії права. 

У теорії права розповсюдженим є висновок про те, що юридичний факт 

взагалі або з точки зору матеріального (цивільного) права — це життєва обставина, 

з якою норми права пов’язують виникнення, зміну чи припинення 

правовідношення [144, c. 400; 307, c. 241], такі життєві обставини, з якими норми 

права пов’язують настання юридичних наслідків [321, c. 397], конкретні життєві 

обставини, з якими закон або договір пов’язують виникнення, зміни або 

припинення правових відносин [311, c. 557], реальна життєва обставина, з 

правовою моделлю якого норма права пов’язує виникнення певних юридичних 

наслідків [293, c. 128] тощо. Існує також думка, що «юридичний факт відрізняється 

від звичайного тим, що з юридичним фактом норми права пов’язують виникнення 

чи зміну, припинення правовідносин» [202, c. 256]. 

У контексті сутнісних ознак юридичних фактів їх поділяють на факти-моделі 

та факти-явища, оскільки реальне явище є частиною середовища, фрагментом 

дійсності, а факт-модель їх відображає, виступаючи продуктом розумової 

діяльності [305, c. 17]. Тобто гіпотеза норми права містить певну модель, у 

конструкції якої факти, стаючи явищами в об’єктивній реальності, набувають 

формату фактів-явищ. 

У висновках та поглядах про сутність фактів предмета доказування у цивільному 

процесі, як правило, акцентується увага на фактах матеріально-правового характеру, 

саме їм надається переважне значення серед усіх фактів, оскільки вони є «основними, 

найбільш значимими» [358, c. 286]. Окремі вчені не лише виділяють факти 

матеріально-правового характеру серед інших фактів, які складають предмет 

доказування у цивільних справах, а й наголошують на необхідності формувати 
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предмет доказування виключно фактами матеріально-правового характеру. Зокрема 

В. В. Комаров, розставляючи акценти на характері фактів, з яких формується предмет 

доказування у цивільному процесі і які підлягають встановленню зазначає, що 

«включення до предмета доказування усіх обставин (фактів), які так чи інакше 

встановлюються при провадженні цивільної справи, є неправильним. Предмет 

доказування — специфічна категорія, яка окреслює коло фактів матеріально-

правового значення, що підлягають встановленню для вирішення цивільної справи по 

суті, тобто тільки для вирішення питання про суб’єктивні матеріальні права й 

обов’язки сторін». Підсумовуючи, В. В. Комаров категорично вказує, що предмет 

доказування — це коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для 

вирішення справи по суті [172, c. 486]. 

М. К. Треушніков також вважає, що предмет доказування — особлива 

процесуальна категорія, до якої включаються факти, які мають матеріально-

правове значення, факти, без з’ясування яких не можна правильно вирішити справу 

по суті та застосувати норму матеріального права [334, c. 16]. Аналогічні погляди 

про те, що предмет доказування складають саме факти матеріально-правового 

значення, необхідні для вирішення справи по суті, висловлені й іншими відомими 

вченими [216, c. 627]. Такі категоричні висновки з’явились не сьогодні, у 

радянський період часу подібна точка зору також була наявною [374, c. 126].  

Надання переваги фактам матеріально-правового характеру є 

розповсюдженим явищем і у судовій практиці. Про так зване вузьке тлумачення 

предмета доказування як розповсюджене явище, коли до предмета доказування 

здебільшого включаються лише факти матеріально-правового характеру, 

наголошують практики [271, c. 44]. 

Серед багатьох кваліфікуючих ознак фактів матеріально-правового характеру 

насамперед слід відзначити їх прив’язку та взаємозв’язок з матеріальним правом. 

Від встановлення фактів матеріально-правового характеру залежить юридична 

кваліфікація правовідносин. Відповідно, аналіз норм матеріального права, які 

підлягають застосуванню, дозволяє встановити коло суб’єктів, яких необхідно 

залучити для участі у справі, визначити сукупність доказів, якими факти та 
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обставини, що обґрунтовують вимоги та заперечення, можуть бути підтверджені 

або спростовані. Саме матеріальне право містить відповідь на запитання про те, які 

докази є належними, допустимими, достовірними, а отже й достатніми для 

підтвердження тих чи інших фактів та обставин. Висновки про належність, 

достатність, достовірність доказів також не може бути зроблений без аналізу норм 

матеріального права. Правильне вирішення цих задач є передумовою ухвалення 

судом законного та обґрунтованого рішення. Саме тому до предмета доказування, 

насамперед, включаються факти матеріально-правового характеру чи значення, 

оскільки норми матеріального права, що регулюють певну сферу правовідносин, 

дозволяють скласти своєрідну загальну модель предмета доказування у певній 

категорії справ. 

Факти матеріально-правового характеру — це факти, які обґрунтовують 

підставу позову (заяви) та заперечення проти позову. Серед усієї сукупності фактів, 

що повинні складати предмет доказування у цивільному процесі відповідно до 

цивільного процесуального законодавства України, факти, які обґрунтовують 

заявлені вимоги чи заперечення, є визначальними (ч. 2 ст. 77 ЦПК України). 

Аналіз позову (заяви у справах окремого чи наказного проваджень), який 

первісно здійснюється з метою вирішення судом питання про відкриття 

провадження у справі або про відмову у відкритті, дозволяє вже на цьому етапі 

попередньо визначити сукупність норм матеріального права, які підлягають 

застосуванню. Подання інших заяв по суті справи, зокрема, відзиву на позовну 

заяву, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або 

відзиву, які можуть подаватися після відкриття провадження у справі в порядку, 

передбаченому відповідно ст. 178, 179, 180, 181 ЦПК України, можуть 

розширювати чи звужувати коло норм матеріального законодавства, які підлягають 

застосуванню для правильної кваліфікації правовідносин, і, як наслідок, впливати 

на коригування сукупності фактів та обставин, з яких сформований предмет 

доказування. 

Доказування фактів та обставин, які обґрунтовують вимоги чи заперечення, та 

їх встановлення судом безпосередньо впливає на висновок суду по суті справи. 
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Відповідно до ч. 4 ст. 265 ЦПК України у мотивувальній частині судового рішення 

зазначаються фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних 

правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні 

правовідносини. Таким чином, важливим фактором для правильного встановлення 

фактів та обставин матеріально-правового характеру є належне обґрунтування у 

позові (заяві) вимог та заперечень. 

Вимога законодавця обгрунтовувати вимоги чи заперечення (п. 5 ч. 3 ст. 175 

ЦПК України) обумовлює думку про наслідки відсутності у позові (заяві) вказівки 

на факти та обставини, які обґрунтовують вимоги чи заперечення в силу різних 

причин. З цього приводу окремими процесуалістами висловлюється думка про те, 

що до предмета доказування належить включати усі факти, що мають юридичне 

значення, навіть якщо позивач та відповідач на них не посилаються [334, c. 17]. 

Така точка зору ґрунтується на специфіці регулювання обов’язків доказування та 

формування судом предмета доказування цивільним процесуальним 

законодавством Російської Федерації. Окрім обов’язків сторони доказати ті 

обставини, на які вона посилається на підставу своїх вимог та заперечень, ст. 56 

ЦПК РФ також встановлює, що суд визначає, які обставини мають значення для 

справи, якій стороні належить їх доказувати, виносить обставини на обговорення, 

навіть якщо сторони на які-небудь з них не посилались. Цивільне ж процесуальне 

законодавство України однозначно встановлює, що доказуванню підлягають 

обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог чи заперчень (ч. 

3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України). Таким чином, цивільне процесуальне 

законодавство України у даному контексті є більш наближеним до змагальної 

моделі судочинства і, ймовірно, для більшості цивільних справ така регламентація 

питання про коло фактів та обставин, які необхідно включати до предмета 

доказування, видається аргументованою. Водночас, у порядку цивільного 

судочинства вирішується чимало справ, які стосуються захисту прав, свобод та 

інтересів осіб, які потребують особливої уваги з боку держави, у зв'язку з чим 

видається, що у таких справах, незалежно від того, чи посилаються сторони та інші 

учасники у позовах (заявах), на необхідні факти та обставини в обгрунтування 
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своїх вимог, суд повинен включати до предмета доказування й факти матеріально-

правового характеру, встановлення яких є необхідним для ухвалення 

справедливого рішення. 

У справах окремого провадження це питання вирішується дещо  по-іншому. 

Положення матеріального права та підзаконних актів, які в окремих випадках 

містять більше інформації про масив фактів та обставин, які необхідно включати 

до предмета доказування ніж кодифікований акт чи закон, а  також  положення ч. 2 

ст. 294 ЦПК України, відповідно до якого з метою з'ясування обставин справи суд 

може за власною ініціативою витребувати необхідні докази, дозволяє суду вийти за 

межі фактів та обставин, якими обгрунтовується заява, особливо у справах, у яких 

фігурують інтереси малолітніх чи осіб, які в силу різних обставин не можуть 

самостійно захищати свої права у суді. 

        Законність виходу суду за межі фактів та обставин, якими 

обгрунтовуються заяви у деяких справах окремого провадження зумовлена також 

положенням ч. 3 ст. 294 ЦПК України, відповідно до якого  справи окремого 

провадження суд розглядає з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК 

України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду, з 

урахуванням особливостей кожної справи, які встановлені ЦПК. Наприклад, у 

справах про усиновлення незалежно від того, які факти та обставини зазначені 

заявниками у заяві, суд на підставі вимог СК України, ЦПК України та інших актів 

самостійно визначає та встановлює це коло, оскільки по суті вирішується доля 

дитини. Логічність цього сумніву не викликає. У даному сенсі видається, що й у 

справах, які розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного 

провадження, але стосуються захисту прав, свобод та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, які потребують 

особливої уваги з боку держави, у цивільному процесуальному законодавстві 

необхідно закріпити право включати до предмета доказування й факти та 

обставини, на які сторони не посилаються, але які судом визнаються такими, що 

потребують встановлення з метою ухвалення законного, обґрунтованого та 

справедливого рішення. 
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Юридичні факти матеріально-правового характеру окремими вченими 

поділяються на види: факти легітимації; факти, що стали приводом для подання 

позову (заяви) до суду; факти, що лежать в основі спірного матеріального 

правовідношення. Факти легітимації, в свою чергу, поділяють на факти активної 

легітимації, які підтверджують зв’язок позивача з предметом спору, та факти 

пасивної легітимації, — відповідно, які підтверджують зв’язок відповідача з 

предметом спору. Факти, що стали приводом для подання позову (заяви) до суду, 

— сукупність фактів, які дають можливість суду зробити висновок про те, що 

права, свободи чи інтереси позивача (заявника) порушені, невизнані чи 

оспорюються і, таким чином, потребують захисту у судовому порядку. Факти, що 

лежать в основі спірного матеріального правовідношення, — юридичні факти 

матеріально-правого характеру, які стали передумовою виникнення відповідних 

наслідків, що призвели до необхідності звернення до суду за судовим захистом 

[171, c. 128]. 

Обґрунтованість наведеної класифікації можна визначити шляхом накладання 

їх на конкретну практичну ситуацію, зокрема на прикладі сукупності фактів 

матеріально-правового характеру, з яких формується предмет доказування у 

справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і 

ділової репутації. До предмета доказування у даній категорії цивільних справ 

відносять: 1) факт поширення або підготовки до поширення інформації ЗМІ; 2) 

факт, що підтверджує пряме чи опосередковане відношення поширеної або 

підготовленої до поширення інформації до особи позивача; 3) факт, що 

підтверджує достовірний характер інформації; 4) факт приниження честі, гідності і 

ділової репутації позивача внаслідок поширення або майбутнього поширення ЗМІ 

недостовірної інформації; 5) факт наявності у ЗМІ статусу юридичної особи [382, c. 

14]. 

Враховуючи класифікацію, наведену вище, факти поширення або підготовки 

до поширення інформації ЗМІ можна віднести до фактів, що стали приводом для 

подання позову (заяви) до суду; факти, що підтверджують пряме чи 

опосередковане відношення поширеної або підготовленої до поширення 
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інформації до особи позивача, — до фактів активної легітимації, які підтверджують 

зв’язок позивача з предметом спору; факт приниження честі, гідності і ділової 

репутації позивача внаслідок поширення або майбутнього поширення ЗМІ 

недостовірної інформації та факти, що підтверджують достовірний характер 

інформації, — до фактів, що лежать в основі спірного матеріального 

правовідношення; факт наявності у ЗМІ статусу юридичної особи — факт пасивної 

легітимації, що підтверджує зв’язок відповідача з предметом спору. Таким чином, 

у цілому наведена вище класифікація відповідає реаліям, але видається, що 

особливості тієї чи іншої категорії справ можуть зумовлювати вихід за межі видів 

фактів, запропонованих у ній, певну невідповідність критеріїв, за якими здійснена 

видова класифікація. Так, у справах про усиновлення дітей іноземними 

громадянами, які розглядаються та вирішуються судами в порядку окремого 

провадження (п. 4 ч. 2 ст. 293 ЦПК України), враховуючи масив законодавчих 

актів, якими врегульовані правовідносини у цій сфері, і, насамперед, Главу 18 

Розділу IV СК України, факти та обставини, які формують предмет доказування, 

поділяють на два блоки: до першого блоку відносять сукупність фактів та обставин, 

доказування та встановлення яких дає можливість суду зробити висновок про 

можливість заявників (кандидатів в усиновлювачі бути усиновителями: досягнення 

кандидатами в усиновлювачі повноліття та дотримання різниці у віці між ними та 

дитиною; перебування (неперебування) заявників у шлюбі; дієздатність заявників; 

факт того, що заявники не були позбавлені раніше батьківських прав або були 

усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення скасовано або визнано недійсним з 

їхньої вини; факт того, що заявники за станом здоров’я здатні бути усиновлювачами; 

факт наявності у заявників постійного місця проживання та постійного заробітку; 

факт того, що не виявилось громадян України, які б бажали усиновити дану дитину; 

факт того, що заявники не притягувались до кримінальної відповідальності; факт 

дозволу компетентної установи відповідної країни на в’їзд та постійне проживання 

усиновленої дитини; факти та обставини, які обґрунтовують бажання усиновити 

дитину. До другого блоку включено сукупність фактів та обставин, які обґрунтовують 

можливість усиновлення заявниками конкретної дитини: факт втрати дитиною 
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батьківського піклування; факт наявності у дитини братів та сестер; факт наявності чи 

відсутності згоди батьків, опікунів, піклувальників, другого з подружжя 

усиновлювачів на усиновлення; факт наявності чи відсутності згоди дитини на 

усиновлення та ін. [75, c. 53-54]. 

При аналізі класифікації фактів матеріального-правового характеру, що 

наведена вище, стає очевидним, що висловлена позиція здебільшого стосується 

цивільних справ, які розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного 

провадження. Справи ж окремого провадження мають іншу юридичну природу, 

окрім того, й кожна справа, яка віднесена законодавцем до справ окремого 

провадження, має специфіку, яка зумовлена різними факторами. Враховуючи те, 

що у справах окремого провадження відсутній спір про право, а основними 

суб’єктами є заявники та  інші заінтересовані особи, якими, окрім приватних осіб, 

можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування тощо, 

факти та обставини, з яких формується предмет доказування, у загальному вигляді 

можна класифікувати у наступний спосіб: 

1) факти та обставини, що стали передумовою для подання заяви до суду, — 

сукупність фактів, які дають можливість суду зробити висновок про характер 

юридичної заінтересованості, мету звернення заявників до суду. 

У справах позовного провадження судом захищаються права, свободи та 

інтереси, але у зв’язку з виникненням спору про право. У справах же окремого 

провадження судовому захисту підлягає насамперед інтерес заявника, який полягає 

у встановленні судом фактів та обставин, з якими норма матеріального права 

пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків. Цей інтерес 

пересікається з правами та свободами і носить безспірний характер, але видається, 

що інтерес та право носять переважний характер. Проте не в усіх справах окремого 

провадження необхідно встановлювати факти та обставини, які обґрунтовують 

інтерес чи мету звернення до суду із заявою. Приміром, у справах про надання 

особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, про примусову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, незважаючи на те, що заяви 

подаються, відповідно, лікарем-психіатром (ч. 1 ст. 339 ЦПК України), 
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представником протитуберкульозного закладу (ч. 2 ст. 345 ЦПК України), інтерес 

(мета) носить подвійний характер: з одного боку, заяви подаються задля надання 

медичної допомоги хворій особі, з іншого, — в інтересах суспільства, оскільки такі 

особи створюють небезпеку для оточуючих. Таким чином очевидно, що немає 

потреби у справах вказаних категорій встановлювати факти та обставини, які 

обґрунтовують мету звернення до суду. Що ж стосується справ про усиновлення, 

то видається, що встановлення фактів та обставин, які обґрунтовують 

заінтересованість заявників, мету усиновлення чи удочеріння, є вкрай необхідним. 

Висновок суду про справжні наміри заявника чи заявників про те, чи прагнуть вони 

створити повноцінну сім’ю, забезпечити дитину сімейним вихованням тощо, є 

необхідним для задоволення заявлених вимог. Таким чином, для деяких справ 

окремого провадження встановлення судом фактів та обставин, які обґрунтовують 

інтерес (мету) у поданні заяви до суду, набуває особливого значення; 

2) факти та обставини, які обґрунтовують заявлені вимоги та заперечення. І 

для справ позовного, і для справ окремого провадження обґрунтування вимог є 

обов’язковим у силу загальних вимог, встановлених п. 5 ч. 3 ст. 175, та 

спеціальних, передбачених, зокрема, статтями 297, 302, 306, 311 та ін. ЦПК 

України;  

3) факти та обставини, які підтверджують необхідність залучення в процес 

інших заінтересованих осіб. Для справ окремого провадження характерним є 

залучення в процес, окрім заявників, й інших заінтересованих осіб, якими можуть 

бути як окремі особи, так і органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, установи тощо. І якщо приватні особи залучаються здебільшого у 

зв’язку з тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов’язки або на 

охоронювані законом інтереси, то органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, залучаються для надання висновків, які є доказами певних фактів та 

обставин. Залучення в процес інших заінтересованих осіб може ініціювати як заявник, 

так і суд, при цьому для заявника це — право, а для суду у визначених законом 

випадках — обов’язок. Ініціатива ж заявника про залучення в процес інших 
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заінтересованих осіб повинна бути обґрунтована відповідними фактами та 

обставинами. 

 

5.3.2. ФАКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Висновки про те, що встановлення фактів матеріально-правового характеру у 

цивільному процесі — одна з найважливіших функцій суду, обґрунтовано були і 

лишаються розповсюдженими в усі часи розвитку цивільного процесуального 

права та цивільного процесу. Стосовно ж доцільності включення фактів та 

обставин процесуального характеру до предмета доказування у цивільних справах, 

дискусія продовжується. 

Поділ фактів, з яких формується предмет доказування у цивільному процесі на 

матеріально-правові та процесуально-правові, зумовлений взаємозв’язком 

матеріального та процесуального права, при цьому у контексті ієрархії аксіомою є 

та обставина, що процесуальне право повинно бути прилаштоване до 

матеріального, що пояснюється двома причинами: по-перше, процесуальне право є 

засобом реалізації норм матеріального права у певних конфліктних ситуаціях, по-

друге, зміни у даній сфері суспільних відносин, як правило, в першу чергу 

відображаються на матеріальній галузі права і лише у зв’язку з цим виникає 

необхідність у зміні процесуальної галузі [96, c. 14-19]. Саме матеріальний аспект 

визначає сутність правовідносин, які встановлюються судом, тому факти 

матеріально-правового характеру обґрунтовано вважаються основоположними для 

встановлення правовідносин та вирішення справи по суті, втім, не лише вони 

підлягають встановленню судом. Факти процесуально-правового характеру також 

відіграють важливу роль у цивільному процесі, оскільки від їх встановлення 

залежить захист прав, свобод та інтересів, ухвалення законних та обґрунтованих 

рішень. 

Противники включення юридичних фактів процесуального характеру до 

предмета доказування наголошують, зокрема, на тому, що предмет доказування — 

це коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи 
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по суті і ці факти слід відрізняти від інших фактів, які встановлюються при 

розгляді справи, однак не пов’язані з правильним вирішенням питання про права та 

обов’язки сторін [172, c. 486]. Дійсно, факти та обставини процесуально-правового 

характеру мають відмінну від фактів та обставин матеріально-правового характеру 

юридичну природу, і вирізняти їх необхідно, але встановлення судом фактів та 

обставин процесуально-правового характеру впливає на рух процесу, реалізацію 

суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин прав та обов’язків, на 

кінцевий результат судочинства — судове рішення, тому для відповіді на питання 

про необхідність включення фактів процесуально-правового характеру до предмета 

доказування і їх доказування сторонами та іншими учасниками справи,  

необхідним є розуміння їх юридичної природи. 

Цивільне процесуальне законодавство України до предмета доказування 

включає факти як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру. 

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК предметом доказування є обставини, що підтверджують 

заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і 

підлягають встановленню при ухваленні рішення. Видається, що факти, які «мають 

інше значення для вирішення справи», про які йдеться у вказаній нормі, якраз і 

включають насамперед факти процесуально-правового характеру. 

У радянській період часу про факти процесуально-правового характеру в 

контексті можливості включення їх до змісту предмета доказування у цивільних 

справах, як правило, або не йшлося зовсім [313, c. 129-130], або категорично 

заперечувалося [374, c. 128; 173, c. 39]. Сучасні вчені висловлюють полярні точки 

зору щодо включення фактів процесуально-правового характеру до предмета 

доказування, але у судженнях про юридичну сутність фактів процесуально-

правового характеру в цивільному процесі акцентується увага та тому, що факти 

процесуального характеру за своєю природою є такими, що мають значення для 

правильного вирішення судом процесуальних (процедурних) питань судочинств 

[216, c. 626], для руху процесу і здійснення окремих процесуальних дій [309, c. 

118], виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин 

[220, c. 224] і т. п., а у співвідношенні із фактами матеріально-правового характеру 
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«носять факультативний чи допоміжний характер, адже вони виконують 

допоміжну функцію» [271, c. 43].  

До складу фактів процесуально-правового характеру різні вчені включають 

різні факти та обставини, зокрема обставини, з якими пов’язане право на позов та 

які можуть вимагати обґрунтування доказами (наприклад, подання до суду 

тотожного позову, порушень правил підсудності, подання до суду позову особою, 

яка не має повноважень на це) [126, c. 10-13; 216, c. 626]. До цих обставин додають 

також обставини процесуально-правового характеру, пов’язані з реалізацією права 

на здійснення інших процесуальних дій (забезпечення доказів та позову, права на 

зупинення, закриття провадження у справі тощо) [11, c. 277; 365, c. 370]. 

Дослідниками специфіки розгляду та вирішення окремих категорій цивільних 

справ склад фактів та обставин процесуально-правового характеру сформовано у 

побідний спосіб [309, c. 118]. 

Дослідити ґрунтовно усі факти та обставини, які традиційно включають до 

складу фактів процесуально-правого характеру в рамках даного дослідження, 

видається неможливим, разом з тим, на прикладі дослідження юридичної природи 

окремих фактів, які традиційно відносять до складу фактів процесуально-

правового характеру, певні висновки зробити можна. Приміром, факти, які 

обґрунтовують причини пропуску строку позовної давності, тобто строку, який 

визначений законодавством, протягом якого особа може звернутись до суду за 

судовим захистом (ст. 237 ЦК України).  

Не вдаючись до поглибленого розкриття змісту інституту позовної давності, 

аналізу поглядів та висновків, критичних суджень щодо його законодавчої 

регламентації, у загальному вигляді можна констатувати наступне: встановленими 

законом строками позовної давності може бути обмежена можливість захисту прав, 

свобод та інтересів у судовому порядку, тому для виникнення, розвитку та 

завершення цивільних процесуальних правовідносин, дотримання строків позовної 

давності має вагоме значення. У цивільному праві строки, у тому числі й строк 

позовної давності, посідають місце юридичних фактів у системі юридичних фактів 
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цивільного права. Найчастіше їх відносять до подій, маючи на увазі закінчення 

часу (строку) [362, c. 575]. 

Чинне цивільне законодавство України передбачає два види строків позовної 

давності — загальний та спеціальний. Загальна позовна давність встановлена ст. 

257 ЦК України тривалістю у три роки і застосовується, як правило, до всіх вимог 

цивільно-правового характеру. Для окремих видів вимог законом встановлена 

спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною. 

Зокрема до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), про спростування 

недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації, у зв’язку з 

недоліками проданого товару, перевезенням вантажу, пошти, про розірвання 

договору дарування тощо, застосовується позовна давність один рік. Позовна 

давність у п’ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, 

вчиненого під впливом насильства або обману. Позовна давність у десять років 

застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину (ст. 258 

ЦК України). Позовна давність поширюється не на всі види вимог, зокрема 

позовна давність не поширюється на вимоги вкладників про видачу вкладів, 

внесених до банку (фінансової установи), на вимоги, які випливають з порушення 

особистих окремих немайнових прав, про відшкодування шкоди, завданої життю 

або здоров’ю громадянина тощо. Перебіг позовної давності може зупинятися, 

перериватися за підстав, визначених ЦК України. 

Відомими українськими вченими критикується редакція ст. 237 ЦК України, 

відповідно до якої позовна давність визначається як строк, у межах якого особа 

може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або 

інтересу, оскільки дає підстави вважати, що зі спливом позовної давності особа не 

може звертатися з позовом до суду, оскільки у контексті змісту ст. 267 ЦК України 

заява про захист цивільного права чи інтересу має бути прийнята судом до 

розгляду незалежно від спливу позовної давності. Окрім того, стверджується, що 

позовна давність застосовується і до цивільно-правових вимог, які не 

оформляються у вигляді позову (наприклад, у справах окремого провадження 

тощо) [180, c. 581]. 
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Наведена точка зору про те, що «заява про захист цивільного права чи 

інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної 

давності», є правильною, оскільки згідно з ч. 3 ст. 4 ЦПК України відмова від права 

на звернення до суду за захистом є недійсною. 

Що ж стосується справ, які виникають з цивільно-правових правовідносин і 

розглядаються та вирішуються судами в порядку окремого провадження, то 

видається, що зазначена позиція є спірною. По-перше, назва категорії «позовна 

давність» не узгоджується з окремим провадженням, оскільки у справах окремого 

провадження відсутній позов у зв'язку з відсутністю спору про право, а засобом 

звернення до суду є заява. По-друге, аналіз законодавчого регулювання провадження 

у таких справах дозволяє вказати, що для справ окремого провадження законодавцем 

встановлені спеціальні строки подання заяв до суду з урахуванням специфіки кожної 

справи, відмова ж у задоволенні заяв у зв’язку із пропущенням строку позовної 

давності для таких справ видається нелогічною. Наприклад, у справах про визнання 

спадщини відумерлою згідно з ч. 2 ст. 1277 ЦК України заява подається органом 

місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини після спливу одного року з 

часу відкриття спадщини. Відповідно до ст. 336 ЦПК України, якщо орган місцевого 

самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини, 

суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою. Таким чином, 

подати заяву можна в будь-який час, але після спливу одного року. Застосування ж 

строків позовної давності у даному випадку є нікчемним, оскільки мета розгляду та 

вирішення судами справ даної категорії, — перехід у власність територіальної 

громади спадщини, яка визнається судом відумерлою і ставити реалізацію прав 

територіальної громади в залежність від строку позовної давності видається 

неправильним, тим більше, що визнання спадщини відумерлою можливе лише у 

випадку відсутності спадкоємців такої спадщини. Так само не може йтися про строки 

позовної давності у справах про усиновлення, про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку, про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною 

тощо, які розглядаються та вирішуються судами в порядку окремого провадження і 

мають відмінну від справ позовного провадження юридичну природу. Таким чином, у 
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справах окремого провадження факти та обставини, що обумовлюють пропущення 

строків позовної давності, не встановлюються. 

Одним з найважливіших аспектів у контексті позовної давності є визначення 

початку моменту перебігу позовної давності, оскільки від цього залежить правильне 

визначення строків і, зрештою, — захист порушеного матеріального права [181, c. 

717]. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла 

довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 

ЦК України). Для окремих випадків законом встановлено винятки з дії цього правила. 

Отже, факти та обставини, які засвідчують вказані аспекти, підлягають встановленню 

судом та доказуванню сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. 

У сфері застосування строків позовної давності у цивільному процесі та 

встановлення фактів і обставин на їх підтвердження чи спростування, існує чимало 

труднощів. У зв’язку з тим, що суди України неоднозначно ставляться до фактів 

пропуску строків позовної давності, про що свідчать різіні процесуальні наслідки у 

подібних випадках, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ за час своєї каденції дав відповідні роз’яснення. Зокрема у 

Листі № 10-70/0/4-13 від 16.01.2013 р. «Про окремі питання застосування строків 

позовної давності» зазначається, що у спорах щодо споживчого кредитування 

кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк 

давності якого минув [252]. 

Чинне цивільне процесуальне законодавство України не містить спеціальних 

положень про строки позовної давності, не встановлює строкових меж, протягом 

яких може ставитись питання про пропущення строку позовної давності тощо. 

Очевидно, слід застосовувати загальні правила доказування юридичного факту.  

Більш конкретним у даному контексті є ЦК України.  Частина 3 ст. 267 ЦК 

України встановлює, що правом порушувати питання про пропущення строку 

позовної давнсоті у суді наділяється сторона. Цією ж нормою передбачено строк 

подання такої заяви — до винесення рішення.  

Вищий спеціалізований України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

звернув увагу на те, що, оскільки рішення по суті спору ухвалюється судом першої 
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інстанції, а на стадії апеляційного провадження здійснюється лише перевірка 

законності й обґрунтованості рішення суду (ст. 303 ЦПК України (2004 р. – Авт.), 

то заява про застосування позовної давності може бути розглянута, якщо вона 

подана під час розгляду справи в суді першої інстанції [252]. 

Враховуючи регулювання інституту позовної давності цивільним 

законодавством, а також роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, вищенаведені міркування, можна 

зробити наступні висновки: 1) факти та обставини, які обґрунтовують причини 

пропуску строку позовної давності, — це факти та обставини процесуально-

правового характеру, які тісно пов’язані з матеріально-правовою кваліфікацією 

правовідносин, і саме від результату такої кваліфікації залежить вид строку 

позовної давності, а також вирішення питання про те, чи  поширюються вимоги 

закону про строк позовної давності у конкретному випадку, оскільки, приміром, у 

справах про відшкодування шкоди, завданої життю або здоров’ю громадянина, такі 

строки застосовані не можуть бути (ст. 258 ЦК України); 2) факти та обставини, які 

обґрунтовують причини пропуску строку позовної давності, встановлюються 

судом та доказуються стороною виключно у справах позовного провадження; 3) 

факти та обставини, які обґрунтовують чи спростовують порушення правил 

позовної давності, причини пропуску строків позовної давності підлягають 

встановленню судом та доказуванню суб’єктами цивільних процесуальних 

правовідносин, між якими виник спір з приводу пропущення строку позовної 

давності.  

Видається, що обов’язок доказати факт пропущення стороною строку позовної 

давності повинен покладатися на особу, яка стверджує про такий факт, що ж 

стосується фактів та обставин, які обґрунтовують причини пропущення строку 

позовної давності, то їх повинна доказати та довести особа, яка пропустила строк 

позовної давності. 

Окрім фактів, які обґрунтовують причини пропуску строку позовної давності, 

до складу юридичних фактів процесуально-правового характеру науковцями 
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однозначно відносяться й факти, які обґрунтовують підстави забезпечення позову у 

цивільному судочинстві [271, c. 43; 365, c. 370]. 

Забезпечення позову у цивільному процесі — це вжиття заходів, спрямованих 

на захист прав, свобод та інтересів осіб, які беруть участь у справах позовного 

провадження, у разі припущення неможливості виконання судового рішення 

внаслідок певних дій учасників процесу [124, c. 14]. Видами забезпечення позову є, 

зокрема, накладання арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або 

підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб, 

заборона вчиняти певні дії, встановлення обов’язку вчинити певну дію та ін. (ч. 1 

ст. 150 ЦПК України). І причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов, і 

вид забезпечення повинні бути зазначені у заяві відповідно до п. 3, 4 ч. 1 ст. 151 

ЦПК України. І хоча зазначені статті, які є визначальними у регламентації 

процесуального порядку забезпечення позову у цивільному судочинстві, й не 

вказують безпосередньо на необхідність зазначати факти та обставини в 

обґрунтування заяви про забезпечення позову, очевидно, що під «причинами» слід 

розуміти сукупність фактів та обставин, які стали передумовою звернення до суду 

із заявою про забезпечення позову. Приміром, у позивача є припущення, що до 

завершення розгляду та вирішення справи судом відповідач зніме грошові кошти з 

банківського рахунку і розпорядиться коштами на свій розсуд, приховає тощо. В 

обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач зазначить: реквізити 

відповідного банку, рахунок, грошову суму, а також факти та обставини, які дали 

підстави вважати, що відповідач вчинить дії, які унеможливлять виконання 

судового рішення, тощо. Чи носять ці факти процесуально-правовий характер як на 

це вказують окремі процесуалісти? Видається, що вказані факти та обставини 

мають, здебільшого, матеріально-правовий характер а не процесуально-правовий, 

як це прийнято вважати, оскільки, як правило, пов’язані з матеріально-правовими 

вимогами. Наприклад, у справах про розподіл майна, про відшкодування шкоди, 

про стягнення грошових коштів, у справах, що виникають з кредитних зобов’язань, 

тощо, вид забезпечення позову безпосередньо залежить від позовних вимог та їх 

підстав, які мають матеріально-правовий характер. 
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Про факти процесуально-правового характеру в абсолютному розумінні можна 

говорити у контексті, наприклад, розгляду та вирішення судами справ про визнання 

та виконання рішень іноземних судів. Провадження таких справ судами України 

зумовлює необхідність встановлювати наступні факти процесуально-правового 

характеру: дату ухвалення рішення іноземним судом, оскільки ст. 463 ЦПК України 

встановлює, що рішення іноземного суду може бути пред’явлено до примусового 

виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за 

винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред’явлено 

до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з 

погашенням заборгованості за останні три роки; підсудність такої справи, яка 

пов’язана з судами за місцем проживання (перебування) або місцезнаходження 

боржника чи його майна відповідно до ст. 464 ЦПК України; факти, які свідчать про 

наявність відповідних повноважень у особи, яка звертається з клопотанням про 

надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Закон (ст. 465 

ЦПК України) наділяє таким правом безпосередньо стягувача (його представника) 

або, відповідно до міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, іншу особу (представника); факти, які підтверджують 

дотримання особою, яка має право на подання клопотання, процесуального порядку 

реалізації права на подання такого клопотання, адже деякими міжнародними 

договорами України передбачено подання клопотань через органи державної влади 

України (ч. 2 ст. 465 ЦПК України), та інші. Вказані факти носять виключно 

процесуально-правовий характер, підлягають доказуванню особами, які подають 

клопотання, та встановленню судом. Отже, необхідність включення фактів 

процесуально-правового характеру до предмета доказування набуває особливого 

значення при провадженні національними судами у справах про визнання та 

виконання рішень іноземних судів. 

У зв’язку з тим, що за своєю природою факти та обставини процесуально-

правового характеру — це факти та обставини, доказування та встановлення яких 

обумовлено судовою діяльністю, а будь-яка процесуальна дія суду підлягає 

обов’язковій фіксації в процесуальних актах: ухвалах, рішеннях, протоколах тощо, 
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а також у журналі судового засідання та технічними засобами, таким чином, і саме 

ухвалення (постановлення) процесуального документа, і їх зміст, відповідно, 

стають процесуальним фактом або несуть інформацію про процесуальний факт чи 

сукупність фактів. 

Здійснене дослідження юридичної природи окремих фактів процесуально-

правового характеру зумовлює висновок про обґрунтованість включення 

законодавцем фактів процесуально-правового характеру до предмета доказування 

(ч. 2 ст. 77 ЦПК України), а також про необхідність доказування фактів та обставин 

процесуально-правового характеру сторонами та іншими учасниками справи, 

встановлення їх судом так само, як і фактів матеріально-правового характеру. 

Положення ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України, відповідно до яких кожна сторона 

повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених 

законом, необхідно розуміти і як таке, що встановлює обов’язки для доказування 

фактів процесуально-правового характеру, адже, приміром, вимога позивача про 

забезпечення позову повинна бути обґрунтована відповідними фактами та 

доказами. 

Окремі науковці до складу процесуальних фактів  включають також доказові 

факти, при цьому їх сутність не розкривається або розкривається  дещо поверхово 

[262, c. 175; 88, c. 268], а окремі вчені факти виховного характеру, про які йшлося 

вище, відносять саме до доказових фактів [130, c. 51]. 

Аналіз наукових та навчальних джерел свідчить про те, що більшість авторів 

сутність доказових фактів або не розкривають зовсім, або розкривають у спосіб, 

який не дозволяє чітко виділити їх особливості. До основних характеристик 

доказових фактів, зокрема, відносять: факти дійсності, які самі юридичного 

значення не мають, але знаходяться у певному зв’язку з фактами предмета 

доказування [129, c. 93]; факти, які не мають самостійного правового значення, але 

у випадку їх доказаності за допомогою судових доказів дозволяють зробити 

висновок про наявність або відсутність юридичних фактів [173, c. 165-168]; факти, 

які знаходяться у певному зв’язку з юридичними фактами і з їх урахуванням можна 
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зробити висновок про наявність чи відсутність іскомого юридичного факту [313, c. 

129-130]; така обставина, яка не включається до предмета доказування по даній 

справі, але побічно сприяє його встановленню [271, c. 54]; факти, які свідчать про 

наявність або відсутність шуканого [216, c. 625] юридичного факту (факту 

батьківства, наприклад) [328, c. 118] і т. п. 

Як приклад наводять, зокрема, справи, пов’язані з заподіянням шкоди та факт 

відсутності відповідача в місці заподіяння шкоди, який сам по собі не має 

правового значення, але дозволяє суду зробити висновок про те, що даною особою 

шкода не могла бути завдана і, відповідно, її вини немає [88, c. 80]. 

Дійсно, у справах даної категорії встановленню та доказуванню підлягає, 

насамперед, факт заподіяння шкоди. Чи заподіяна ця шкода саме відповідачем — 

також факт, який є одним з основних, в іншому випадку ставитиметься питання 

про належність відповідача. Присутність чи відсутність відповідача в момент 

завдання шкоди відповідачу видається не фактом [208, c. 667], а однією з обставин 

[208, c. 667], яка супроводжувала чи не супроводжувала факт заподіяння шкоди. 

З приводу включення чи невключення обставин такого характеру до предмета 

доказування у цивільному процесі висловлюються різні судження. Як йшлося 

вище, окремі науковці виділяють доказові факти в окрему групу і включають їх до 

предмета доказування, інші — ні, обґрунтовуючи свій висновок тим, що вони не 

впливають на матеріальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі [129, 

c. 94]. Окремі вчені доказові факти відносять до таких, що підлягають 

встановленню судом, а не до предмета доказування, при цьому наводячи приклади 

з судової практики самі собі суперечать, оскільки наводять такі обставини, які 

однозначно підлягають і встановленню судом, і доказуванню сторонами та іншими 

особами, які беруть участь у справі [88, c. 268]. 

Враховуючи характер таких юридичних обставин, які прийнято називати 

«доказовими фактами», а також те, що обставини часто визначають, обґрунтовують 

чи спростовують існування самого факту, видається, що відповідь на питання 

включати чи не включати такі обставини до предмета доказування має бути 

однозначною: до предмета доказування такі обставини чи доказові факти включати 
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необхідно. Якщо ж доказовими фактами вважати факти порушення законності 

окремими посадовими особами, державними установами тощо, які 

встановлюються судом з метою постановлення окремої ухвали і відносяться 

окремими вченими саме до цієї групи фактів [130, c. 51], то такі факти не можуть 

включатися до предмета доказування, оскільки вони підлягають встановленню 

судом, але не доказуються сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

справі. 

 

5.4. СУБ'ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Питання про суб’єкти формування предмета доказування у цивільному 

процесі є неоднозначним. Процесуалісти висловлюють різні, часто полярні думки. 

Для вирішення питання про те, хто з суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин формує предмет доказування, насамперед, очевидно слід виходити 

зі змісту поняття предмета доказування, закріпленого у ч. 2 ст. 77 ЦПК України, 

відповідно до якої предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені 

вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають 

встановленню при ухваленні рішення. Зазначена норма, яка є основною і єдиною у 

цивільному процесуальному законодавстві України, що регламентує предмет 

доказування, не сприяє однозначному висновку про те, на кого у цивільному 

процесі покладається обов’язок формувати предмет доказування, і лише вказівка 

законодавця на те, що факти предмета доказування підлягають встановленню при 

ухваленні рішення, дозволяє припускати, що це, — компетенція суду.  

Незважаючи на те, що цивільне процесуальне законодавство України не 

містить прямого положення, яке б регламентувало обов’язок встановлення 

предмета доказування з вказівкою на конкретний суб’єкт, висновок про те, що саме 

на суд покладається обов’язок формування предмета доказування у справі є 

розповсюдженим у наукових та навчальних джерелах, підготовлених вітчизняними 

процесуалістами [351, c. 63; 272, c. 40]. У Російській Федерації висновки про те, що 
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обставини (факти), які входять до предмета доказування, повинні встановлюватися 

судом [272, c. 40; 88, c. 267-268], ґрунтуються на однозначному регулюванні 

даного питання ЦПК РФ. Відповідно до ч. 2 ст. 56 ЦПК РФ суд визначає, які 

обставини мають значення для справи, якій стороні належить їх доказувати, 

виносить обставини на обговорення, навіть якщо сторони на які-небудь з них не 

посилалися. 

Окремі вчені головну роль у формуванні предмета доказування у цивільному 

процесі відводять не суду, а позивачу, вважаючи, що викладені у позовній заяві 

обставини не лише слугують підставою позову, а й визначають предмет 

доказування, оскільки закон покладає на позивача обов’язок вказати у позовній 

заяві склад фактів підстави позову [262, c. 172]. З метою виокремлення ролі позову 

у формуванні предмета доказування в цивільному процесі, деякі процесуалісти 

виділяють таку категорію як «первісний предмет доказування», який формується 

позивачем у позовній заяві відповідно до ст. 119 ЦПК (ЦПК України 2004 р. – 

Авт.) [351, c. 63], тощо. 

Немає сумніву у тому, що формування предмета доказування бере початок з 

відомостей, викладених позивачем у позовній заяві або заявником у заяві у справах 

окремого та наказного проваджень, оскільки зміст позову (заяви) спонукає суд 

розпочати формування предмета доказування, втім, предмет доказування може 

бути відкоригованим або радикально зміненим внаслідок подання відповідачем 

зустрічного позову, вступу в процес третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 

щодо предмета спору, засобом вступу якої в процес є також позов, тощо. Тому 

видається правильним говорити про те, що позивач (заявник) у цивільному процесі 

— це ті суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які спрямовують суд на 

формування предмета доказування. 

Останнім часом науковці також стверджують, що предмет доказування у 

справі формується спільними діями суду та сторін, а недодержання цієї вимоги 

може призвести до скасування судового рішення [331, c. 131; 349, c. 45]. Дійсно, 

окрім позивача, на формування предмета доказування у справах позовного 

провадження не менше впливає й відповідач. Можливість реалізації відповідачем 
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диспозитивних прав, які можуть проявлятися у поданні зустрічного позову, 

заперечень проти нього тощо, також впливає на наповнення предмета доказування 

відповідними фактами та обставинами.  

З кола суб’єктів, які впливають на формування предмета доказування у 

цивільному процесі, не можна виключати й органи та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб, які вправі як ініціювати відкриття 

провадження у справі, так і вступати в справу для надання висновків у порядку, 

передбаченому ст. 56 ЦПК України. Факти та обставини, викладені у позовах, 

заявах, висновках органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

тощо, також підлягають встановленню та доказуванню, тому не можуть не 

належати до предмета доказування. І хоча у сторін, заявників та заінтересованих 

осіб, органів та осіб, яким законом надане право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб, заінтересованість носить різний юридичний характер, усі вони 

зобов’язані в силу вимог закону обґрунтовувати фактами та обставинами і позови 

(заяви), і висновки, що не може не впливати на зміст предмета доказування. 

Дослідники сфери доказування у справах окремих категорій, зокрема у 

справах про розірвання шлюбу, які сьогодні можуть розглядатися як у порядку 

позовного, так і в порядку окремого провадження відповідно до ч. 3 ст. 293 ЦПК 

України, обґрунтовано зазначають, що межі предмета доказування у таких справах 

більшою мірою є прерогативою суду, поряд із цим межі предмета доказування 

визначаються також особами, які беруть участь у справі. В обґрунтування такої 

позиції зазначається, що, наприклад, заявник (заявники), складаючи заяву про 

розірвання шлюбу, визначає підставу подання до суду такої заяви (юридичні 

факти, якими він обґрунтовує свою вимогу розірвати шлюб), окреслюючи тим 

самим первісне коло фактів, що складатимуть у майбутньому предмет доказування 

у даній справі. Далі предмет доказування може бути розширений за рахунок тих 

юридичних фактів, які повідомляють суду інші заінтересовані особи, тощо [375, c. 

376]. 

Аналіз висновків про юридичну природу предмета доказування у цивільному 

процесі дозволяє констатувати, що до суб’єктів, які впливають на формування 
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предмета доказування, жоден з науковців не включає свідків та експертів. 

Очевидно, це викликано тим, що свідки та експерти не є юридично 

заінтересованими особами у цивільному судочинстві, а лише сприяють у 

встановленні фактів та обставин, які складають предмет доказування. Гадаємо, що 

показання свідків про факти та обставини, що стверджують чи спростовують дії чи 

події, можуть впливати на коригування предмета доказування. Висновок експерта 

також може спонукати до необхідності встановлення та доказування нових фактів 

та обставин. Отже, свідки, експерти також можуть впливати на формування 

(коригування) предмета доказування. 

Наявні наукові висновки про суб'єкти формування предмета доказування у 

цивільному судочинстві, низка положень національного цивільного 

процесуального законодавства, а також логіка доказування та встановлення фактів 

і обставин, дозволяє стверджувати наступне: незважаючи на вплив різних суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин на предмет доказування та характер цього 

впливу, предмет доказування формується судом, оскільки саме на суд законом 

покладено завдання вирішити справу по суті, ухвалити законне та обґрунтоване 

рішення з метою захисту прав, свобод та інтересів усіх учасників справи. Коло 

фактів та обставин, які включені судом до предмета доказування, з точки зору суду 

повинні бути встановлені. Коло фактів та обставин, які кожен учасник справи 

формує як такі, що можуть підтвердити чи спростувати власні вимоги чи 

заперечення, носять звужений характер і не кожен з них може включатися до 

загального предмета доказування, який сформовано судом. 

На підставі досвіду окремих європейських країн, зокрема Німеччини, Литви, 

останнім часом все частіше висловлюється обґрунтована думка про необхідність 

під час підготовки справи до судового розгляду постановляти окрему ухвалу про 

обставини, що мають значення для справи, та розподілу тягаря доказування цих 

обставин, а також про закріплення відповідного положення у цивільному 

процесуальному законі. В обґрунтування цієї точки зору зазначається, що 

наявність такої ухвали дасть можливість вищестоящій інстанції перевірити 
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правильність визначення судом обставин, які мають значення для справи, а також 

правильність розподілу тягаря доказування [61, c. 11]. 

Дійсно, постановлення ухвали, в якій би зазначались судом факти та 

обставини, що підлягають встановленню, а також про розподіл обов’язків щодо 

доказування цих фактів та обставин, сприятиме апеляційному суду у здійсненні 

апеляційного провадження. Але метою постановлення такої ухвали повинно бути, 

насамперед, сприяння сторонам та іншим юридично заінтересованим особам, у 

доказуванні та доведенні, особливо у випадках, коли сторона, заявник чи третя 

особа діють у процесі самостійно, без правової допомоги професійного 

представника. Оскільки предмет доказування (сукупність фактів та обставин, які 

підлягають доказуванню учасниками справи та встановленню судом), у цивільному 

процесі формується судом, таким чином, ухвала про факти та обставини, які 

підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків щодо їх доказування, 

сприятиме учасникам справи в обізнаності про те, що саме підлягає доказуванню, а 

також визначеності у обов’язках щодо доказування. 

Видається логічною наведена вище пропозиція постановляти ухвалу про 

факти та обставини, які підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків щодо 

їх доказування під час підготовки цивільної справи до судового розгляду. 

Сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу, які реалізуються 

до відкриття провадження у справі та після, а також у проміжку між 

постановленням ухвали про відкриття провадження у справі й судовим розглядом, 

дозволяє стверджувати, що під час підготовки цивільних справ до судового 

розгляду вже наявні необхідні умови для постановлення ухвали про факти та 

обставини, які підлягають встановленню та доказуванню, та про розподіл 

обов’язків щодо доказування. Ухвала про факти та обставини, які підлягають 

встановленню та доказуванню, та про розподіл обов’язків щодо доказування 

гіпотетично може постановлятися й у підготовчому судовому засіданні, яке є 

обов'язковим етапом судочинства у справах загального позовного провадження.  

У даному напрямку цивільної процесуальної діяльності з'явились 

переспективи. Зокрема, новацією ЦПК України в редакції 2017 р. є положення п. 5 
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ч. 2 ст. 197, відповідно до якого суд може роз'яснювати учасникам справи, які 

обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи 

іншим учасником справи. І хоча нескладно помітити, що роз'яснення предмета 

доказування та якими доказами може бути підтверджений факт чи обставина, - 

право суду а не обов'язок, яке може бути реалізовано в усній формі під час 

підготовчого засідання, видається, що закріплення наведеного положення є 

важливим кроком у сприянні в доказуванні. Водночас думається, що обов'язкове 

постановлення ухвали про факти та обставини, які підлягають встановленню, та 

про розподіл обов’язків щодо доказування у більшій мірі гарантуватиме 

активізацію зусиль учасників справи у доказуванні, правильному вирішенню 

справи. 

Незважаючи на те, що фактичний склад предмета доказування може 

коригуватися протягом усього провадження, зокрема внаслідок вступу в процес 

інших учасників, подання ними позовів, зустрічних позовів, відзивів, заперечень на 

відзиви, пояснень, показань свідків тощо, видається, що ухвала про факти та 

обставини, які підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків щодо 

доказування, може бути  базовою для доказування учасниками справи фактів та 

обставин, якими обґрунтовуються вимоги чи заперечення, та встановлення їх 

судом. Ухвала ж про закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх 

доказами, яка постановляється судом після розгляду справи по суті відповідно до ч. 

3 ст. 241 ЦПК України, стане своєрідним звітом про реалізацію ухвали про факти 

та обставини, які підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків щодо 

доказування. 

Аналіз полеміки про необхідність постановлення судами ухвали про факти та 

обставини, які підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків щодо 

доказування засвідчує, що поза увагою, як правило, лишаються справи наказного 

провадження. Вірогідно, це зумовлено тим, що для таких справ цивільним 

процесуальним законом передбачено спрощений порядок вирішення, який включає 

відкриття провадження у справі та видачу судового наказу і виключає підготовку 

та судовий розгляд, а отже, про постановлення судом ухвали про факти та 
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обставини, які підлягають встановленню, та про розподіл обов’язків по 

доказуванню йтися не може. 

 

  

5.5. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ 

У ПОЗОВНОМУ, ОКРЕМОМУ ТА НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННЯХ 

 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблематиці доказування, 

встановленню фактів та обставин у цивільному процесі, свідчить про те, що як 

сама категорія «предмет доказування», так і її складові розкриваються авторами 

виключно у контексті позовного провадження [294, c. 9]. Поза увагою, як правило, 

залишаються інші види судочинств (проваджень). Проте юридична природа 

цивільних справ, які віднесені законодавцем то того чи іншого виду судочинства 

(провадження), суттєво різниться, а тому виникає закономірне питання про вплив 

на формування предмета доказування виду чи форми судочинства, в порядку якого 

розглядається та чи інша цивільна справа. 

Чинне цивільне процесуальне законодавство встановлює три порядки 

розгляду та вирішення цивільних справ: позовне, наказне та окреме провадження 

(ч. 3 ст. 19, Розділ ІІІ, Розділ ІІ, Розділ ІV ЦПК України), які прийнято називати 

«видами цивільного судочинства» [89, c. 11; 53, c. 29]. Належність тієї чи іншої 

справи до певного виду провадження зумовлена юридичною природою справи. 

Основним критерієм, який слугує віднесенню цивільних справ до того чи іншого 

провадження, є наявність або відсутність цивільно-правового спору чи спору про 

право [225, c. 7; 365, c. 57; 363, c. 55; 368, c. 11]. 

Головним видом цивільного судочинства в усі часи розвитку цивільного 

процесуального права та цивільного процесу вважається позовне провадження, 

оскільки найбільша кількість цивільних справ розглядається та вирішується судами 

саме в порядку позовного провадження, а це означає, що більшість цивільних 

справ носить спірний характер. Наявність спірних правовідносин, спору про право 

— основна юридична ознака цивільних справ, які розглядаються та вирішуються 
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судами в даному порядку, хоча Розділ ІІІ ЦПК України «Позовне провадження» й 

не вказує прямо на спірний характер цивільних справ позовного провадження, 

вірогідно, у зв’язку з відсутністю визначення поняття «позовне провадження». 

Юридична сила законодавчих положень, якими наповнений Розділ ІІІ ЦПК 

України, розповсюджується на усі види судочинств, тобто вони є 

основоположними для розгляду та вирішення будь-якої цивільної справи 

незалежно від їх юридичної природи, а виключення, які встановлені Розділом ІІ 

«Наказне провадження» та Розділом ІV «Окреме провадження», носять 

уточнюючий характер. 

Ітак, наявність спору про право, конфліктуючих сторін чи сторін з 

протилежними інтересами, що відображається у засобі відкриття провадження у 

справі — позові, є основними ознаками цивільних справ, які розглядаються в 

цьому порядку. У даному зв'язку виникає закономірний інтерес про вплив 

зазначених сутнісних ознак на формування предмета доказування. 

Спірні правовідносини зумовлюють активність сторін та інших юридично 

заінтересованих осіб у відстоюванні своїх інтересів, тому процес розгляду та 

вирішення справ позовного провадження носить, здебільшого, змагальний 

характер. Саме на сторони та інших учасників справи цивільний процесуальний 

закон покладає обов’язок не лише подати докази в обґрунтування своїх вимог чи 

заперечень (п. 4 ч. 2 ст. 43, ч. 5 ст. 81 ЦПК України), а й довести ті обставини, на 

які вони посилаються (ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України). Доведення полягає у 

розумово-тактичній та практичній діяльності, яка спрямована на переконаня суду у 

дійсності явищ, які доказуються. Суд же сприяє учасникам судового процесу в 

реалізації ними прав у спосіб, передбачений законодавством (ч. 5 ст. 12 ЦПК 

України). 

Однією із специфічних особливостей доказування у справах позовного 

провадження є та обставина, що лише за клопотанням сторін та іних учасників 

справи суд може витребовувати докази у разі неможливості самостійно надати 

докази (ч. 1 ст. 84 ЦПК України). Цим положенням значно обмежена активність 

суду у встановленні фактів та обставин, які мають значення для вирішення справи, 
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ухвалення законного та обґрунтованого рішення, тобто переконання суду у 

необхідності наявності того чи іншого доказу є недостатнім для його 

витребовування, необхідною є воля юридично заінтересованих осіб, що відповідає 

сутності змагальної моделі цивільного судочинства. 

У зв’язку з такою законодавчою регламентацією доказування у справах 

позовного провадження об’єктивно виникає думка про те, що на формування 

предмета доказування, визначення його меж тощо, впливають, насамперед, 

сторони та інші учасники справи. Позовні вимоги, відображені у первісному чи 

зустрічному позовах, у позові третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору, а також докази, які їх обґрунтовують, дозволяють сформувати 

висновок про сукупність фактів та обставин, які підлягають встановленню судом та 

доказуванню сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Реалізація 

змагальних прав учасниками справи під час підготовчого засідання, судового 

розгляду, впливає на його коригування. Висновки органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування тощо також впливають на зміст предмета доказування у 

справах позовного провадження. Окрім вказаних джерел формування предмета 

доказування, важливу роль відіграють й норми матеріального права, які 

регламентують відповідні правовідносини та підлягають застосуванню для їх 

кваліфікації. 

Зазначені вище джерела формування предмета доказування у справах 

позовного провадження — відправна основа, сама ж інформація, зміст джерел 

сприяють висновку про те, що основа предмета доказування у справах позовного 

провадження повинна складатися з фактів та обставин, які: 

— передували виникненню спору про право (укладення договору, укладення 

шлюбу, публікація твору тощо); 

— містять інформацію про мотиви, що призвели до виникнення спірних 

правовідносин та звернення до суду (невиконання умов договору, порушення прав, 

несплата заробітної плати, неналежне надання медичної допомоги, плагіат, 

завдання шкоди, збитків тощо); 
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— свідчать про завдану порушенням прав, свобод чи інтересів шкоду та про її 

розмір; 

— характеризують вимоги позивача та їх співвідношення із розміром завданої 

шкоди; 

— свідчать про спроможність (неспроможність) відповідача виконувати 

рішення суду та міру такої спроможності (інвалідність, наявність на утриманні 

інших осіб тощо). 

На відміну від цивільних справ, які розглядаються та вирішуються судами в 

порядку позовного провадження, справи окремого провадження в основному 

характеризують як такі, в яких відсутній спір про право, об’єктом судового захисту 

є перш за все охоронюваний законом інтерес, а предметом судової діяльності — 

встановлення певних юридичних фактів та станів з метою подальшого здійснення 

заінтересованими особами суб’єктивних прав, а також специфічна судова 

процедура [213, c. 32]. Зазначений висновок та подібні йому грунтуються на 

закріпленому в ч. 1 ст. 293 ЦПК України положенні про те, що окреме 

провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 

розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності 

юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або 

створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або 

підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. 

Цивільний процесуальний закон не встановлює виключного переліку справ, 

які підлягають розгляду та вирішенню судами в порядку позовного провадження. 

Що ж стосується справ окремого провадження, то частини 2 та 3 ст. 293 ЦПК 

України закріплюють перелік цивільних справ, які вирішуються саме в такому 

порядку. До того ж, цей перелік не є вичерпним, у ч. 3 ст. 293 йдеться й про 

можливість розгляду в порядку окремого провадження інших справ, яких у ньому 

немає. 

Оскільки у справах окремого провадження не може бути спору про право, 

тобто конфлікту, а отже, й протистояння сторін, ч. 6 ст. 294 ЦПК встановлює, що 

якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про 
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право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без 

розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов 

на загальних підставах. 

Критерій «безспірності» справ, які розглядаються в порядку окремого 

провадження, не є абсолютно визнаним теоретиками та практиками. На те, що в 

ролі розмежувального критерію між позовним провадженням та окремим 

провадженням є не наявність спору про право, наголошується в багатьох 

висновках. В обґрунтування даної точки зору зазначається, що в рамках позовного 

провадження суд захищає порушені або оспорювані права шляхом встановлення 

(констатації) наявності або відсутності між заінтересованими особами 

матеріального правовідношення певного змісту. В рамках же окремого 

провадження суд не констатує наявності або відсутності правовідношення. Він 

встановлює факти, що мають юридичне значення для заінтересованої особи, або 

робить висновок про певний правовий статус осіб або речей. І хоча спори про 

юридичні факти можливі в рамках цього провадження, ці спори стосуються осіб, 

не пов’язаних між собою правовідношенням, зміст якого може змінюватися 

залежно від встановлення судом тих чи інших юридичних фактів [116, c. 33-34]. 

Тривала дискусія точиться й про те, що деякі категорії цивільних справ 

помилково включені до складу окремого провадження. Для прикладу, зокрема, 

наводиться справа про визнання громадянина обмежено дієздатним чи 

недієздатним. Противники включення вказаної категорії справ до справ окремого 

провадження, обґрунтовують свою позицію тим, що, заслуховуючи вказані справи, 

суд розглядає цивільно-правовий спір між громадянином, про дієздатність якого 

вирішується питання, та членами його родини, органом опіки та піклування, 

психіатричним чи психоневрологічним закладом з приводу права громадянина 

власними діями здійснювати належні йому суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки [217, c. 468]. Окрім справ про визнання особи недієздатною, 

двосторонніми та спірними визнають також справи про обмеження дієздатності 

особи та інші [29, c. 455-460]. 
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Суперечливі висновки про сутність окремого провадження очевидно 

викликані розмаїттям юридичної природи цивільних справ, які розглядаються та 

вирішуються судами в даному порядку, разом з тим відмінність справ окремого 

провадження від справ позовного провадження є очевидною, тому в більшості 

наукових та навчальних джерел і вказується на відсутність спору про право та 

сторін з протилежними інтересами як на основні ознаки, які вирізняють справи, 

перераховані у частинах 2 та 3 ст. 293 ЦПК України. 

Відсутність спору про право, сторін з протилежними інтересами, позову у 

справах окремого провадження, зумовлює відсутність таких цивільних 

процесуальних інститутів як пред’явлення зустрічного позову, визнання 

(невизнання) позову, зміни предмета та підстави позову, укладення мирової угоди, 

заміни сторін та ін., що безумовно впливає і на формування предмета доказування, 

і на його коригування та межі. 

У справах окремого провадження засобом звернення до суду та відкриття 

провадження у справі є заява (ст. 297, 302, 306, 311 та ін. ЦПК України). І хоча 

цивільне процесуальне законодавство України не містить окремого положення, яке 

б регламентувало зміст заяви у спосіб,  передбачений ст. 175 ЦПК України, 

прийнято вважати, що вимоги зазначеної статті розповсюджуються й на зміст заяв 

у справах окремого та наказного проваджень. Так само, як і позивач у позові, 

заявник у заяві зобов’язаний зазначити вимоги, а також факти та обставини, які їх 

обґрунтовують, вказати на докази, що їх підтверджують, тощо. Аналіз заяви з 

метою відкриття провадження у справі чи відмови у відкритті провадження 

дозволяє суду вже на цьому етапі попередньо сформувати думку про факти та 

обставини, які підлягають встановленню та складатимуть предмет доказування. 

Залучення в процес інших заінтересованих осіб, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, установ тощо для надання висновків, спонукає суд 

коригувати предмет доказування, наповнювати його новими фактами та 

обставинами. 

Окрім зазначених факторів, які вирізняють справи окремого провадження, 

дуже важливим фактором є також закріплена цивільним процесуальним 
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законодавством обмежена змагальність (ч. 3 ст. 294 ЦПК України). Дане 

положення зумовлено відсутністю спірних правовідносин та сторін з 

протилежними інтересами, внаслідок чого власне й створюється атмосфера 

змагальності та реалізується змагальний процес, саме тому процедура розгляду та 

вирішення справ окремого провадження не може бути такою самою, як і справ 

позовного провадження. Проте, ч. 3 ст. 294 ЦПК України, яка виключає положення 

щодо змагальності з преліку правил, за якими розглядаються справи окремого 

провадження, не слід розцінювати як таку, що позбавляє обов'язку заявників та 

інших заінтересованих осіб зазначати факти та обставини як на підставу 

заявленого, подавати докази, брати участь у їх дослідженні тощо. Відповідно до ч. 

8 ст. 49 ЦПК України заявник та заінтересовані особи у справах окремого 

провадження мають права та обов'язки сторін, крім випадків, передбачених у 

розділі ІV ЦПК України.  

У зв’язку з відсутністю сторін з протилежними інтересами для справ окремого 

провадження цивільне процесуальне законодавство, окрім загальних засад у сфері 

доказування, встановлює й спеціальні, які проявляються, зокрема, і у тому, що суд 

може за власною ініціативою витребовувати необхідні докази (ч. 2 ст. 294 ЦПК 

України). Окрім того, у справах окремого провадження суд може вийти за межі 

судового розгляду (ч. 3 ст. 294 ЦПК України). 

Таке законодавче регулювання процесу доказування у справах окремого 

провадження зумовлює висновки науковців про те, що, окрім сприяння у 

доказуванні, на суд у справах окремого провадження покладається специфічний 

обов’язок, відступаючи від положень щодо змагальності, вжити заходів щодо 

всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин справи [354, c. 594], а 

порушення цього принципу розцінюється як «безумовна підстава для скасування 

рішення суду в апеляційному порядку» [371, c. 504]. 

Законодавчо закріплена активність суду у встановленні фактів та обставин у 

справах окремого провадження особливого значення набуває для справ, метою 

розгляду та вирішення яких є захист прав, свобод та інтересів осіб, які потребують 

особливої уваги з боку держави, для суспільства в цілому. Зокрема, для справ про 
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надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, про примусову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, про усиновлення тощо. В силу 

різних факторів: фізичного стану, віку тощо, учасники справи часто не можуть 

захистити свої права, свободи чи інтереси самостійно. Окрім того, судова практика 

свідчить, що нерідко такі особи лишаються без належної підтримки з боку 

державних органів, які законом уповноважені здійснювати відповідні функції 

(органи опіки та піклування, адміністрації дитячих будинків, інтернатів тощо), 

тому суд у таких справах бере на себе відповідальність не лише за ухвалення 

законного та обгрунтованого рішення, а й певною мірою за майбутнє таких осіб. 

Отже, зазначені вище положення цивільного процесуального законодавства, які 

сприяють активності суду у встановленні фактів та обставин, є обгрунтованими. 

Взяти, приміром, справи про усиновлення дітей іноземними громадянами, які 

згідно з ч. 2 ст. 293 ЦПК України розглядаються та вирішуються судами в порядку 

окремого провадження. Обсяг фактів та обставин, які складають предмет 

доказування та підлягають встановленню судом у справах цієї категорії, дуже 

великий. Джерелами формування предмета доказування є заява про встановлення 

усиновлення, комплекс законодавчих та підзаконних актів, висновки органів 

державної влади тощо. Зокрема, до предмета доказування у справах цієї категорії 

до кола фактів, що складають предмет доказування, відносять факти, які поділяють 

на кілька груп: 1) факти, що підтверджують можливість заявників бути 

усиновителями: факт перебування чи неперебування заявників у шлюбі; факт того, 

що заявник (заявники) не були позбавлені батьківських прав або були 

усиновлювачами іншої дитини і усиновлення не скасовано або визнано недійсним з 

їхньої вини; факт того, що заявник (заявники) за станом здоров’я можуть бути 

усиновителями; факт наявності у заявників постійного місця проживання та 

постійного заробітку; факт того, що не виявилось громадян України, які б бажали 

усиновити дитину; факт того, що кандидати в усиновителі не притягувались до 

кримінальної відповідальності, тощо; 2) факти, що підтверджують можливість 

усиновлення заявниками даної дитини: факт втрати дитиною батьківського 

піклування; факт наявності чи відсутності у дитини братів та сестер; факт 



 368 

наявності згоди батьків, опікунів, піклувальників, другого з подружжя 

усиновлювачів, на усиновлення; факт наявності згоди самої дитини на усиновлення 

тощо [75, c. 53-54]. Така сукупність фактів і обставин, що складають предмет 

доказування, суддівська відповідальність за їх встановлення зумовлюють 

обгрунтованість положення ч. 2 ст. 294 ЦПК України, згідно з яким суд може за 

власною ініціативою витребовувати необхідні докази. Невідповідність даного 

положення усталеним уявленням про змагальність цивільного судочинства є 

виправданою з огляду на юридичну природу справ окремого провадження, 

особливо тих, які розглядаються та вирішуються судами на захист прав, свобод та 

інтересів осіб, які потребують підтримки держави. 

У контексті формування предмета доказування окремо слід зазначити, що для 

справ, які розглядаються та вирішуються судами в порядку окремого провадження, 

на відміну від справ позовного провадження, дані про факти та обставини, які 

підлягають встановленню судом та доказуванню заявниками та  заінтересованими 

особами, містяться в нормах не лише матеріального, а й цивільного 

процесуального права. Розділ ІV ЦПК України «Окреме провадження», окрім 

загальних положень, встановлює й процесуальний порядок розгляду та вирішення 

здебільшого кожної справи окремого провадження. Серед положень, які 

визначають підсудність, зміст заяви, суб’єктів, яким надається право звернення до 

суду із заявою та які підлягають залученню в процес тощо, містяться й положення, 

які вказують на факти та обставини, що підлягають встановленню судом та 

доказуванню заявниками та іншими заінтересованими особами. 

Про факти та обставини, з яких необхідно формувати предмет доказування у 

справах окремого провадження, йдеться і у низці підзаконних актів, які 

застосовуються судами для розгляду справ окремого провадження, зокрема у 

постановах міністерств України. 

Таким чином, юридична природа цивільних справ, які розглядаються та 

вирішуються судами в порядку окремого провадження, зумовлює висновок про те, 

що основу предмета доказування повинні складати факти та обставини, які: 
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1) свідчать про можливість розгляду та вирішення справи в порядку окремого 

провадження (предметом заяви є вимога, яка підлягає вирішенню в порядку 

окремого провадження, відсутність спору про право тощо); 

2) стали передумовою звернення до суду із заявою та обумовлюють вимоги 

заявника (вагітність неповнолітньої та бажання укласти шлюб із батьком дитини, 

відсутність згоди батьків — у справах про надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності; психічний розлад, загроза безпеці оточующим тощо — у 

справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

бажання створити справжню сім’ю у разі відсутності дітей — у справах про 

усиновлення і т. п.); 

3) наведені  заінтересованими особами чи зафіксовані у висновках, інших 

документах, які надаються суду (наприклад, факти медичного характеру, що 

містяться у медичних висновках та дозволяють суду ухвалити рішення, зокрема 

про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, про примусову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; факти, які підтверджують, що 

дитина залишилась без батьківського піклування, внаслідок чого це сталося 

(відмова у пологовому будинку, смерть батьків, позбавлення батьків батьківських 

прав та ін.), факт надання згоди батьків на усиновлення (у справах про 

усиновлення тощо). 

Цивільні справи розглядаються судами не лише в порядку позовного та 

окремого проваджень, а й у порядку наказного. Наказне провадження у цивільному 

процесі вважається спрощеним видом судочинства у зв’язку з тим, що цивільне 

процесуальне законодавство України для справ, які вирішуються в даному 

провадженні, передбачає спрощений порядок, який полягає у тому, що, на відміну 

від позовного та окремого проваджень, відсутні інститути підготовки, судового 

розгляду тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 167 ЦПК України разгляд заяви про видачу 

судового наказу проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і 

боржника. Відтак, у наказному проваджені не реалізуються основоположні для 

здійснення цивільного судочинства принципи: усності, гласності, безпосередності 
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тощо. Нівелюється також зміст принципу безпосередності, рівності, змагальності 

та ін. 

Перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, закріплений у ст. 

161 ЦПК України. Це, зокрема, вимоги про стягнення нарахованої, але не 

виплаченої працівникові суми заробітної плати, про компенсацію витрат на 

проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів 

боржника, про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних, 

телекомунікаційних послуг та ін. 

Для судочинства у справах наказного провадження цивільний процесуальний 

закон встановлює специфічні правила, зосереджені у Розділі ІІ. Проте, їх аналіз 

засвідчує, що їх основа, дух є спільним із правилами, встановленими ЦПК України 

для позовного провадження. Зокрема, характеризуються спільністю вимоги до 

форми і змісту заяви про видачу судового наказу і позовної заяви (ст. 163, 175 ЦПК 

України), тотожними є вимоги про підсудність (ст. 162, пар. 3 глави 2 ЦПК 

України), багато спільного у змісті судового наказу та судовому рішенні (ст. 168, 

265 ЦПК України) тощо. Разом з тим, наказне провадження відрізняється від 

позовного та окремого тим, що основним засобом доказування є письмові докази, 

які повинні мати високий ступінь достовірності. Пояснення заявників та інших 

заінтересованих осіб в усній формі, речові докази, показання свідків як засоби 

доказування не застосовуються у спосіб, передбачений законом для справ 

позовного та окремого проваджень. Очевидно саме тому вітчизняні процесуалісти 

відмічають проблематичність доказування у наказному провадженні [355, c. 345]. 

З приводу спірності чи безспірності цивільних справ, які вирішуються судами 

в порядку наказного провадження, існують різні точки зору. Окремі процесуалісти 

стверджують, що наказне провадження ґрунтується на безспірних фактах [371, c. 

219] і основною особливістю справ наказного провадження є те, що в цьому 

порядку розглядаються лише безспірні вимоги [363, c. 494].  

Чинне цивільне процесуальне законодавство не містить окремого положення, 

яке б давало чітку відповідь на питання про те, чи вирішуються в порядку 

наказного провадження спірні правовідносини. ЦПК України 2004 р. передбачав, 
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що суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу в разі, якщо із 

заяви і поданих документів вбачається спір про право (п. 2 ч. 3 ст. 100). 

Розробниками ЦПК України 2017 р. дане положення вилучено і увагу 

зконцентровано на предметному аспекті, на видах вимог, за якими може бути 

видано судовий наказ. А у разі, якщо в заяві про видачу судового наказу містяться 

вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд 

постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих 

вимог. Якщо заявлені вимоги між собою взаємопов'язані і окремий їх разгляд 

неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу (ч. 3 ст. 165 чинного ЦПК 

України). 

Враховуючи юридичну природу справ, які вирішуються в даному порядку, 

видається обґрунтованим висновок про те, що матеріально-правовий спосіб 

захисту права у наказному провадженні не змінюється. Кредитор звертається з 

вимогою про присудження до виконання обов’язку в натурі так само, як і в 

позовному провадженні, тому про наказне провадження слід говорити як про 

спеціальний спосіб захисту прав шляхом видачі судового наказу [45, c. 64]. 

Викладене зумовлює інтерес, пов'язаний із специфікою формування предмета 

доказування у справах наказного провадження. Для відповіді на питання про те, чи 

впливають особливості наказного провадження на формування предмета 

доказування очевидно, слід враховувати кілька обставин. По-перше, одним з 

основних джерел формування предмета доказування у справах наказного 

провадження, так само, як і в справах позовного та окремого проваджень, є заява 

про видачу судового наказу, у якій відповідно до п. 4 та 5 ч. 2 ст. 163 ЦПК України 

заявник зобов’язаний зазначити вимоги та обставини, на яких вони ґрунтуються, а 

також перелік доказів, якими заявник обгрунтовує обставини, на яких грунтуються 

його вимоги. По-друге, спрощений порядок вирішення справ наказного 

провадження не означає, що суддя не повинен аналізувати норми матеріального 

права, якими регулюються наявні правовідносини, а саме норми матеріального 

права містять інформацію про факти та обставини, які підлягають встановленню та 

доказуванню і входять до предмета доказування насамперед. По-третє, до судового 
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наказу ст. 168 ЦПК України пред’являються вимоги, в основному тотожні 

вимогам, що пред’являються до судового рішення, таким чином, судовий наказ 

повинен бути законним та обґрунтованим, що означає бути виданим на підставі 

суворого дотримання норм матеріального та процесуального права та ґрунтуватися 

на беззаперечних доказах — письмових документах. Отже, висновок може бути 

однозначним: у справах наказного провадження джерелом формування предмета 

доказування є заява про видачу судового наказу, докази, якими обгрунтовуються 

вимоги про видачу судового наказу, норми матеріального права.  У справах 

позовного та окремого проваджень на формування предмета доказування та його 

коригування окрім позивача (заявника) впливають й інші учасники справи,  у 

справах  же наказного провадження відсутній вплив інших учасників справи. 

Основу предмета доказування у справах наказного провадження повинні складати 

факти та обставини, які обґрунтовують вимоги кредитора (заявника) та у 

сукупності із достовірними доказами свідчать про можливість видачі судом 

судового наказу. 

 

5.6. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ 

НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Наукові висновки про те, на якому етапі цивільного судочинства формується 

предмет доказування у цивільному процесі чи необхідно формувати предмет 

доказування, є суперечливими. Видається, що однією з причин такої 

невизначеності, є неврегульованість даного питання цивільним процесуальним 

законодавством України, наявністю у цивільному судочинстві різних порядків 

розгляду та вирішення цивільних справ тощо, що не може не зумовлювати 

розмаїття поглядів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, 

які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні рішення. 
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 Видається, що наведене положення, яке, як вже зазначалося, є основним у 

регулюванні предмета доказування у цивільному процесі, однозначно не вказує на 

те, коли судом формується предмет доказування, акцент зроблено на характері 

фактів, які складають предмет доказування. 

Теоретиками і практиками з приводу того, коли формується предмет 

доказування у цивільному процесі, висловлені різні точки зору. Зокрема, 

досліджуючи проблеми попереднього судового засідання, окремі вчені вказують на 

те, що саме на цьому етапі з’ясовується предмет доказування, що зміст 

попереднього судового засідання дозволяє формувати предмет доказування у 

справі [352, c. 46, 51]. Деякі науковці стверджують не лише про можливість, а про 

необхідність суду визначитися із предметом доказування під час попереднього 

судового засідання [356, c. 163]. 

Вищий спеціалізований суд України в Узагальненні «Про практику розгляду 

судами цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька конвенція)» 

також рекомендував судам, ураховуючи складність справ про повернення дитини 

чи про забезпечення допуску до дитини, проводити попереднє судове засідання, 

під час якого з’ясовувати питання, які входять до предмета доказування [254]. 

Отже, попереднє судове засідання до недавнього часу сприймалося тим етапом 

цивільного судочинства, який забезпечує можливість формування предмета 

доказування. 

Розробниками ЦПК України в редакції 2017 р. запроваджено підготовче 

засідання, яке проводиться в рамках підготовчого провадження згідно із ч. 2 ст. 189 

ЦПК України. Зміст ст. 130 ЦПК України 2004 р., якою було урегульовано 

попереднє судове засідання та ст. 196 – 198 чинного ЦПК України, які 

регламентують процесуальний порядок підготовчого засідання, в цілому 

збігаються. Новацією, зокрема, є розширення кола диспозитивних прав учасників 

справи у зв'язку із запровадженням інституту врегулювання спору за участю судді 

та з'ясування цього питання під час підготовчого засідання, розширеня  прав суду, 

пов'язаних з наповненням справи доказами. 
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Підготовче засідання проводиться з повідомленням учасників справи, за 

правилами, встановленими ЦПК України для розгляду справи по суті (ч. 1 ст. 197, 

ч. 1 ст. 198). Завданням підготовчого засідання є з'ясування питання про те, чи 

бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на разгляд третейського 

суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді 

(п. 2 ч. 2 ст. 197 ЦПК України).  Вирішення зазначених питань дозволяє вирішити 

справу остаточно на даному етапі судочинства. 

У підготовчому засіданні у разі необхідності заслуховуються уточнення 

позовних вимог та заперечення проти них, разглядаються відповідні заяви, 

вирішуються питання про вступ у справу інших осіб (п. 3, 4 ч. 2 ст. 197 ЦПК 

України). 

Вельми актуальною з точки зору доказування є новела, закріплена у п. 5 ч. 2 

ст. 197 ЦПК України: суд може роз'яснювати учасникам справи, які обставини 

входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим 

учасником справи.  

Окрім наведеного, у підготовчому провадженні з'ясовується, чи повідомили 

сторони про всі обставини справи, які їм відомі та чи надали вони докази, на які 

посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом, вирішується 

питання про призначення експертизи, виклик  у судове засідання експертів, свідків, 

залучення перекладача, спеціаліста тощо (п. 6-8 ч. 2 ст. ст. 197 ЦПК України). 

Аналіз положень цивільного процесуального законодавства України, якими 

урегульовано процесуальний порядок проведення підготовчого засідання дозволяє 

стверджувати, що на даному етапі цивільного судочинства є всі можливості 

інтенсивного формування предмета доказування, разом з тим, враховуючи 

різноплановість процесуальних питань, які з’ясовуються, видається, що механізм 

формування предмета доказування залежить від того, яке саме питання 

з’ясовується чи вирішується судом та з якою метою. Приміром, позивач заявив про 

відмову від позову. Відмова позивача від позову – його абсолютне диспозитивне 

право, яке може бути реалізовано на будь-якій стадії судового процесу відповідно 

до ч. 1 ст. 49 ЦПК України. Проте,  суд може прийняти відмову або не прийняти.  
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Згідно із ч. 6 ст. 49 ЦПК України суд не приймає відмови від позову у справі, в якій 

особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам 

особи, яку він представляє. У разі ж прийняття відмови суд постановляє ухвалу про 

закриття провадження у справі відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України. 

Питання про те, чи є потреба формувати предмет доказування  при вирішенні 

питання про прийняття або відмову у прийнятті відмови від позову та у який 

спосіб, може бути вирішене наступним чином: по-перше,  предмет доказування 

починає формуватися суддею вже під час аналізу позову. Аналізуючи позов чи 

заяву з метою вирішення питання про відкриття провадження у справі, суддя 

попередньо окреслює сукупність фактів та обставин, які підлягатимуть 

встановленню та доказуванню. Суду іще достовірно не відомо, чи дійсно вказані 

позивачем факти та обставини мали місце, чи існували або існують у реальності 

правовідносини між особами, нюанси цих правовідносин тощо, тобто навіть 

позитивне вирішення питання про відкриття провадження у справі ґрунтується на 

припущеннях про існування фактів та обставин, але формування предмета 

доказування здійснюється; по-друге, уявлення судді про сукупність фактів та 

обставин, які підлягають встановленню та доказуванню, наповнюється чи 

змінюється й у проміжок між відкриттям провадження у справі і підготовчим 

засіданням, чому сприяють відповіді відповідачів на позов, пояснення третіх осіб 

тощо. Таким чином, відповідна сукупність фактів та обставин, які підлягають 

встановленню, є на будь-якому етапі цивільного судочинства. 

Вертаючись до питання про те, чи є необхідність формувати предмет 

доказування у разі вирішення питання про прийняття відмови від позову, очевидно 

слід виходити із того, чи заявлено відмову законним представником, чи 

безпосередньо позивачем. Видається, що лише відмова законного представника від 

позову потребує встановлення фактів і обставин з метою з'ясування питання про те, 

чи не  суперечать дії законного представника інтересам особи, яку він представляє, 

оскільки відмова суду не може не ґрунтуватися на встановлених фактах та 

обставинах. Відмова ж безпосередньо позивача від позову не потребує доказування 

причин відмови. Таким чином, на формування предмета доказування під час 
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підготовчого засідання безпосередньо впливає питання, яке вирішується. Якщо 

процес спрямовано на остаточне вирішення справи з ухваленням рішення, предмет 

доказування  визначається комплексно і остаточно. У разі ж якщо справу не 

вирішено з ухваленням відповідного рішення, здійснюється підготовка до судового 

розгляду, предмет доказування продовжує формуватися та коригуватися. 

Окрім відмови позивача від позову, визнання чи невизнання позову 

відповідачем, укладення мирової угоди, передачі справи на разгляд третейського 

суду тощо, під час попереднього судового засідання здійснюється комплекс 

процесуальних дій, які прийнято вважати підготовчими до судового розгляду чи 

засідання, наприклад, призначаються експертизи, викликаються у судове засідання 

свідки та експерти, залучаються перекладачі, спеціалісти; вирішуються питання 

про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішуються заяви та 

клопотання учасників справи; направляються судові доручення тощо (п. 8-11 ч. 2 

ст. 197 ЦПК України). Зазначені дії зумовлені певними юридичними фактами та 

обставинами, тому їх вплив на формування предмета доказування є очевидним. У 

даному зв'язку видається обгрунтованою точка зору про те, що предмет 

доказування формується судом під час підготовки цивільних справ до судового 

розгляду [262, c. 172]. Зважаючи на необхідність посилення змагальних засад у 

цивільному судочинстві, сучасні процесуалісти також обґрунтовано зазначають, 

що для реального забезпечення змагальності сторін необхідним є надання більш 

змагального характеру провадженню у справі до судового розгляду [331, c. 148-

149] (за чинним ЦПК України – підготовче провадження – Авт.), в рамках якого 

здійснюється підготовка. Активізація сторін та інших учасників справи у поданні 

доказів на даному етапі судочинства, в участі у їх дослідженні тощо, сприяє не 

лише  у виробленні стратегії доказування учасниками доказування, а й суду у 

формуванні предмета доказування. 

Варто зазначити, що підготовче засідання проводиться виключно у справах, 

які розглядаються в порядку загального провадження. Підготовче засідання при 

розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження не проводиться (ч. 

3 ст. 279 ЦПК України). Тому категоричні висновки про те, що предмет 
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доказування формується під час попереднього судового засідання (підготовчого 

засідання), наведені вище, обґрунтовані з точки зору регулювання інституту 

попереднього судового засідання (підготовчого засідання) цивільним 

процесуальним законодавством та його юридичної природи. Проте, такі висновки 

не сумісні з юридичною природою інших видів судочинств (проваджень) у 

цивільному процесі.  

Окрім спрощеного позовного провадження, підготоче засідання відсутне 

також  і у окремому провадженні, але предмет доказування підлягає формуванню у 

такий само спосіб, як і у справах позовного провадження, тому про особливості 

формування предмета доказування у підготовчому засіданні можна говорити лише 

у контексті загального позовного провадження.  

У справах окремого провадження підготовка справ до судового розгляду 

цивільним процесуальним законом регламентується по-різному. Приміром, у 

справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою, справ про усиновлення підготовка регламентована окремими статтями 

(відповідно, статтями 307, 312 ЦПК України), які передбачають певні дії суду та 

заінтересованих осіб, відповідне процесуальне оформлення чи фіксацію. 

Для процедури розгляду та вирішення інших справ окремого провадження, 

зокрема справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, 

про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу та інших, ЦПК 

України не містить окремих статей, які б регламентували підготовку до судового 

розгляду, але це не означає, що у проміжку між постановленням ухвали про 

відкриття провадження у справи і судовим розглядом не здійснюється підготовчих 

дій. Наприклад, у справах про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку судом вивчаються заяви про проведення психіатричного 

огляду фізичної особи у примусовому порядку, про госпіталізацію до 

психіатричного закладу тощо, аналізуються підстави для надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, медичні висновки, які додаються до заяви (ст. 

340 ЦПК України), тощо. У такий спосіб підготовка сприяє швидкому та 

правильному розгляду справи у судовому засіданні. 
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Вищенаведене зумовлює висновок про те, що підготовка цивільних справ до 

розгляду у судовому засіданні в контексті формування предмета доказування 

сприяє уточненню фактів та обставин, які підлягають встановленню судом  та 

доказуванню учасниками справи. 

Серед розмаїття висновків про те, коли формується предмет доказування у 

цивільному процесі, існує також висновок, що «точно визначити предмет 

доказування суд може у судовому засіданні, чому сприяє належне дослідження 

доказів, змагальний процес» [117, 32]. У подібний спосіб викладена думка й 

дослідниками специфіки доказування у справах про розірвання шлюбу [375, c. 

376], про усиновлення [75, c. 110-113] тощо. 

Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ [384, c. 

273], тобто спосіб, у який здійснюється судовий розгляд чи розгляд цивільної 

справи по суті. 

Стадію судового розгляду прийнято вважати основною стадією цивільного 

судочинства, адже на цьому етапі здійснюється справедливий, неупереджений і 

своєчасний розгляд цивільної справи, а також її вирішення по суті [363, c. 415; 368, 

c. 292], де з найбільшою повнотою проявляються всі принципи цивільного 

судочинства [85, c. 178]. Саме на даному етапі цивільного судочинства 

реалізуються основоположні організаційні (конституційні) та функціональні 

принципи цивільного процесу, які визначають на лише цивільні процесуальні 

права та обов’язки, а й ідеологію цивільного процесу. Саме у стадії судового 

розгляду справа розглядається по суті, ухвалюється судове рішення по суті 

заявлених вимог. 

Враховуючи регулювання процесуального порядку  розгляду цивільних справ 

по суті цивільним процесуальним законодавством, дану стадію   прийнято поділяти 

на чотири частини: підготовчу (відкриття розгляду справи по суті), з'ясування 

обставин справи та дослідження доказів, судові дебати, ухвалення та 

проголошення рішення. Кожна з цих частин має свою мету, для досягнення якої 

здійснюється комплекс процесуальних дій судом та іншими учасниками справи. 
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У контексті значення складових частин судового засідання для формування 

предмета доказування, на особливу увагу заслуговує  з'ясування обставин справи 

та дослідження доказів, оскільки саме на даному етапі суд заслуховує вступне 

слово позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та 

третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших учасників справи, 

представників; ставляться питання учасниками справи одне одному; допитуються 

свідки та оголошуються їх показання; досліджуються письмові, речові та 

електронні докази; відтворюються звукозаписи, демонструються відеозаписи; 

досліджується висновки експертів тощо (227- 239 ЦПК України).   

Зазначена сукупність процесуальних дій сприяє розвитку уявлень про факти 

та обставини, які необхідно встановити за допомогою доказів, таким чином, 

предмет доказування під час з'ясування обставин справи та дослідження доказів 

продовжує формуватися та коригуватися. І навіть після завершення з'ясування 

обставин справи та дослідження доказів, під час судових дебатів предмет 

доказування може уточнюватися, оскільки згідно зі ст. 243 ЦПК України суд може 

повернутись до з’ясування обставин у справі й після судових дебатів, якщо під час 

судових дебатів виникає необхідність з’ясування нових обставин, що мають 

значення для справи, або дослідження нових доказів. 

У нарадчій кімнаті також може виникнути потреба з’ясувати певні факти та 

обставини шляхом повторного допиту свідків або вчинення іншої процесуальної 

дії, у такому разі суд постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду (ч. 2 

ст. 244 ЦПК України). 

Таким чином, наведені законодавчі положення сприяють висновку про те, що 

остаточно предмет доказування формується у нарадчій кімнаті. Участь у з'ясуванні 

обставин справи та дослідженні доказів учасників справи, а також свідків, 

експертів, спеціалістів, судові дебати впливають на коригування попередньо 

сформованого на інших стадіях судочинства предмета доказування. У нарадчій же 

кімнаті при ухваленні рішення суддею остаточно окреслюється коло фактів та 

обставин предмета доказування. Відповідь на запитання про те, чи встановлені 

судом факти та обставини, які складають предмет доказування, міститься в 
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описовій та мотивувальній частинах судового рішення відповідно до п. 3, 4 ст. 265 

ЦПК України. 

У контексті досліджуваного не можна також не зазначити, що за чинним ЦПК 

України стадії розгляду справи по суті може й не бути, оскільки  ст. 197, 200 ЦПК 

України передбачають можливість остаточного вирішення  цивільної справи під 

час підготовчого засідання. Й у цьому разі предмет доказування остаточно 

встановлюється у нарадчій кімнаті, оскільки підготовче засідання згідно з ч. 1 ст. 

198 ЦПК України проводиться з додержанням загальних правил, встановлених 

ЦПК України для судового розгляду (глава 6 Розділу ІІІ). 

 

5.7. ФАКТИ (ОБСТАВИНИ), ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ 

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

За загальним правилом, встановленим ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України, 

кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які 

вона посилаєься як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених ЦПК України. Такими «випадками», а враховуючи положення ст. 82 

ЦПК України, це не випадки, а обставини, що не підлягають доказуванню у 

цивільному процесі, є: 1) обставини, які визнаються сторонами та іншими 

учасниками справи; 2) обставини, визнані судом загальновідомими; 3) обставини, 

встановлені стосовно певної особи судовим рішенням чи вироком. 

З огляду на зміст поняття «обставина» як «явище, подія, факт і т. ін., що 

пов’язані з чим-небудь, супроводять або викликають що-небудь, впливають на 

щось; деталь, аспект», як «сукупність умов, у яких що-небудь відбувається» [207, c. 

51], вважаємо, що для позначення юридичної категорії, що не підлягає 

доказуванню, насамперед, слід оперувати поняттям «факт» («дійсна, не вигадана 

подія, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді; реальність, дійсність; те, 

що об’єктивно існує»[208, c. 667]). 

Звернення до історичних джерел дозволяє констатувати, що процесуалісти 

минулого виділяли не обставини, а саме факти, які не підлягають доказуванню у 
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цивільному процесі. Іще у 1917 р. Є. В. Васьковський, праці якого стали класикою, 

писав про те, що не все підлягає доказуванню. Саме не вимагають доказування 

факти: 1) загальновідомі; 2) безспірні; 3) засновані на законних припущеннях чи 

презумпція [83, c. 414]. Сучасні вчені, розкриваючи юридичну сутність інституту 

звільнення від доказування, також вказують на факти [271, c. 134-135], а окремі — 

й на факти та обставини у сукупності [354, c. 276], що видається правильним 

враховуючи значеннєві нюанси понять «факт» та «обставина» [67, c. 38-41]. 

 

5.7.1. ФАКТИ (ОБСТАВИНИ), ЯКІ ВИЗНАЮТЬСЯ 

УЧАСНИКАМИ СПРАВИ 

 

Інститут визнання обставин відомий з давніх часів. Зокрема Статут цивільного 

судочинства 1864 р. містив окремий розділ (відділення 5 «Визнання»), одне з 

положень якого встановлювало, що «коли одна з сторін сама визнає дійсність такої 

обставини, яка слугує підтвердженню прав її противника, то вона вважається 

такою, що не вимагає подальших доказів» [55, c. 195]. 

Факти та обставини, які визнаються  сторонами та іншими учасниками справи 

прийнято іще називати «безспірними фактами» [83, c. 415; 384, c. 290; 187, c. 96; 

368, c. 147; 85, c. 122], у зв’язку з чим виникає закономірне запитання про те, чи є 

рівнозначними поняття «визнавати» та «не оспорювати». 

Поняття «визнавати (визнати)» з точки зору значеннєвих нюансів тлумачиться 

як «вважати дійсним, законним, стверджувати своєю згодою, позитивним 

ставленням право на існування кого-, чого-небудь; одверто признаватися в чому-

небудь, погоджуватись з чимось, стверджувати істинність чогось» [205, c. 289]. 

Наявні висновки науковців про сутність визнання також базуються на наведеному, 

визнання факту розуміють як «погодження з фактом, на якому інша особа засновує 

свої вимоги чи заперечення» [149, c. 173]. 

Тлумачні словники не містять роз’яснення поняття «безспірний». У контексті 

безспірності фактів та обставин очевидно можна стверджувати, що це такі факти 

чи обставини, які не оспорюються. У цьому випадку також виникає запитання; 
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якщо сторона не оспорює факт чи обставину, це означає що вона їх визнає? 

Попередниками ці два поняття ототожнювались, безспірні факти визнавались 

такими, що визнані іншою стороною чи не оспорені нею при вступі у відповідь [83, 

c. 415]. 

Видається, що поняття «визнати» слід відрізняти від поняття «не 

оспорювати». З урахуванням етимології досліджуваних понять поняття «визнати 

факт чи обставину» необхідно розуміти як «стверджувати істинність факту чи 

обставини». «Не оспорювати факт чи обставину» означає відсутність заперечень 

проти існування факту чи обставини. З точки зору доказового значення юридичних 

фактів та обставин, саме визнані факти та обставини несуть юридичне 

навантаження. Таким чином, очевидно, що законодавча конструкція «обставини, 

яко визнаються сторонами…», закріплена у національному цивільному 

процесуальному законодавстві, є більш правильною, ніж «безспірні факти 

(обставини)», яка вживається науковцями. 

Цивільний процесуальний закон України (ч. 1 ст. 82 ЦПК України) до 

суб’єктів, яким надається право визнати обставини, відносить  учасників справи. У 

зв’язку з тим, що до учасників справи відповідно до ст. 42 ЦПК України належать 

й треті особи, заявники та заінтересовані особи у справах окремого та наказного 

проваджень, органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб тощо, виникає логічне запитання про те, чи всім 

перерахованим особам належить право визнання обставин у цивільному процесі та 

якою мірою? 

Окремі науковці висловлюють точку зору про те, що право визнавати факт є 

особистим правом сторін і ним не наділені треті особи [354, c. 277]. Такий 

висновок видається спірним, особливо стосовно третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки фактично у цивільному процесі 

треті особи, які заявляють самостійні вимоги, прирівняні у правах та обов’язках до 

сторони (позивача). Так, згідно з ч. 2 ст. 52 ЦПК України засобом вступу третіх 

осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, є позов, який може 

бути пред’явлено до однієї чи обох сторін. Окрім того, у ч. 3 цієї ж статті 
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закріплено, що ці особи мають усі процесуальні права і несуть обов’язки позивача. 

Отже, у праві визнавати факти чи обставини треті особи, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору, не можуть бути обмежені. Що ж стосується третіх 

осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, які беруть участь 

на стороні позивача або відповідача у випадках, якщо рішення в справі може 

вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї зі сторін, то вони також як 

юридично заінтересовані особи наділяються цивільним процесуальним 

законодавством правами та обов’язками, встановленими ст. 43 ЦПК України. 

Серед прав, закріплених у ст. 43 ЦПК України, — право брати участь у 

дослідженні доказів, задавати запитання іншим учасникам справи, давати усні та 

письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування тощо. Абсолютно 

очевидно, що перерахований обсяг змагальних прав включає й право визнавати 

факти та обставини, таким чином, це право належить й третім особам, які не 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

Про певні обмеження у праві визнання фактів та обставин може йтися щодо 

представників, а також органів та осіб, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб у цивільному судочинстві. Приміром, прокурор, 

беручи участь у цивільному процесі у двох можливих формах, — ініціювання 

відкриття провадження у справі на захист прав, свобод чи інтересів особи чи в 

інтересах держави та суспільства, або ж вступаючи у вже відкрите провадження з 

такою ж метою [78, c. 17-21; 74б сю 54-57], не може бути наділений правом 

визнавати чи не визнавати факти та обставини, оскільки він здійснює 

представницькі функції відповідно до ч. 3 ст. 56 ЦПК України та ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру», тому він є лише процесуально заінтересованою у 

законному та обґрунтованому рішенні особою, матеріально ж і одночасно 

процесуально заінтересованою є особа чи особи, в інтересах яких здійснюється 

представництво. Саме тому й право визнавати факти та обставини має належати 

саме їм. Окрім того, логічно, що інформацією про факти та обставини, які можуть 

бути визнані, володіють, насамперед, сторони та треті особи, заявники та окремі 

інші заінтересовані особи у справах окремого провадження. Проте не слід 
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відкидати випадки, коли органи прокуратури виступають стороною у цивільному 

процесі, зокрема у справах про відшкодування шкоди, завданої особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів прокуратури. У таких справах право 

визнання фактів та обставин прокурором є безумовним. 

Право визнавати факти та обставини належить й заявникам та  

заінтересованим особам у справах окремого провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 

42 ЦПК України є учасниками справи. Та якщо заявникам, на захист прав, свобод 

та інтересів яких відкривається провадження у справі та які є юридично 

заінтересованими, це право належить безумовно, то стосовно інших 

заінтересованих осіб наявність чи відсутність такого права потребує уточнення. 

Цивільне процесуальне законодавство не регламентує питання про те, які особи у 

справах окремого провадження є «іншими заінтересованими». Вірогідно, це 

пов’язано із тим, що у кожній справі, яка розглядається та вирішується судами в 

порядку окремого провадження, своє коло інших заінтересованих осіб, причому 

умовно це коло можна поділити на заінтересованих осіб, які підлягають 

обов’язковому залученню в процес на вимогу закону, і заінтересованих осіб, які 

залучаються в процес залежно від категорії справи та її обставин. Не 

заглиблюючись у проблематику правосуб’єктності у справах окремого 

провадження, у загальному вигляді можна зазначити наступне: іншими 

заінтересованими особами, які підлягають обов’язковому залученню до участі у 

справі окремого провадження на вимогу закону, як правило, є органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, установи тощо, які залучаються судом 

для надання висновків. Окрім органів та установ, іншими заінтересованими 

особами в справах окремого провадження можуть виступати приватні особи, на 

права, свободи та інтереси яких може впливати рішення суду.  З приводу того, чи 

належить таким суб'єктам право визнавати факти та обставини думається, що 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи тощо, які 

залучаються з метою надання висновків або ж ініціюють відкриття провадження у 

справі в інтересах інших осіб, в будь-якому випадку не є суб’єктами, яким 

належить право визнавати факти та обставини, оскільки це суперечить логіці 
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визнання. Визнавати можна лише ті факти та обставини, які безпосередньо 

пов’язані з особою. Що стосується інших заінтересованих осіб, участь у процесі 

яких зумовлена приватноправовою заінтересованістю, то визнання ними фактів та 

обставин необхідно вважати невід’ємним правом. 

Правом визнавати факти та обставини цивільний процесуальний закон наділяє 

усіх учасників справи (ч. 1 ст. 82 ЦПК України). Враховуючи логіку визнання у 

цивільному процесі фактів та обставин та його зміст, видається, що таким 

учасникам справи як прокурор, органи державної влади тощо право визнавати 

факти та обставини належить у виключних випадках, лише у разі, коли вони 

посідають становище сторони, зокрема у справах про відшкодування шкоди. Право 

визнання фактів та обставин в абсолютному розумінні належить сторонам, третім 

особам, заявникам та окремим іншими заінтересованим особам у справах окремого 

провадження. 

Законодавче положення про звільнення від доказування визнаних сторонами 

та іншими учасниками справи фактів та обставин, не слід абсолютизувати, 

оскільки передбачене цивільним процесуальним законодавством право визнання 

фактів та обставин, і, як наслідок, звільнення від їх доказування, вступає в певний 

дисонанс із правилом про допустимість доказів у цивільному процесі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 78 ЦПК України обставини справи, які, за законом, 

мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть 

підтверджуватися іншими засобами доказування’. Тобто, приміром, відсутність 

письмово укладеного договору, до якого закон пред’являє відповідну процедуру 

укладення та реєстрації, не може заміщатися визнанням факту його укладення та 

обставин, які сприяли чи обумовлювали його. Визнання фактів чи обставин не 

підміняє необхідності доказування фактів, які є підставою для ухвалення судового 

рішення, враховуючи зазначене вище законодавче положення  про допустимість 

доказів. 

Визнання фактів та обставин може бути як свідомим, з високим ступенем 

упевненості в об’єктивності визнання, так і здійсненим внаслідок емоційного 

сплеску, тиску, помилкових міркувань тощо. Тому цивільний процесуальний закон 
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передбачає право особи відмовитись від визнання обставин. Якщо сторона доведе, 

що вона визнала обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, 

насильства, погрози чи тяжкої обставини, або що обставини визнано у результаті 

зловмисної домовленості її представника з другою стороною, відмова приймається 

судом, внаслідок чого постановляється ухвала, а обставини доводяться у 

загальному порядку (ч. 2 ст. 82 ЦПК України). 

Таким чином, законодавче положення про звільнення від доказування фактів 

та обставин, які визнаються стороною чи іншим учасником справи, не є 

абсолютним, у зв’язку з чим у наукових джерелах обґрунтовано вказується на те, 

що визнання обставини (факту) у цивільному процесі не може вважатись 

безспірним доказом його існування, а також на необхідність детальної правової 

регламентації визнання обставин [368, c. 107]. 

Право сторони, іншого учасника срави відмовитись від визнання факту чи 

обставини розцінюється правниками як одне з істотних прав у сфері цивільного 

процесуального доказування, а окремі процесуалісти масив конструктивних 

елементів права на відмову від визнання факту (обставини), обєднують в «інститут 

відмови від визнання обставин справи» і відносять до складових права на 

процесуальну безпеку, роль якого зводиться до того, щоб мати можливість в 

проведенні відповідної процедури, усунути небезпечні наслідки та умови задля 

постановлення законного та обгрунтованого судового рішення [188, c. 87]. Таке 

ставлення до інституту відмови від визнання обставин  зумовлює виникнення 

питання про те, чи повинен суд з’ясовувати фактори, які вплинули на визнання 

особою фактів та обставин? Чинний ЦПК України не встановлює такого обов’язку. 

Окремі науковці стверджують, що суддя повинен перевірити, чи мали місце 

обставини, які змусили особу до такого визнання, при цьому особа повинна 

довести це на підставі доказів [355, c. 276]. Вірогідно, у даному випадку слід 

говорити про те, що суддя повинен перевірити, чи не було стороннього впливу на 

особу, яка визнає факт чи обставину, а не про мотиви визнання. 

З приводу пропозиції «законодавчого доврегулювання категорій  «обман» 

«насильство», «погроза», «тяжки обставини», «обставини, що виникають у 
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результаті зловмисної домовленості її представника з другою стороною», шляхом 

закріплення визначень [188, c. 87], у контексті законодавчого регулювання права 

на відмову від визнання фактів (обставин) видається логічним зазначити про 

наступне: зміст понять «обман», «насильство», «погроза» тощо – загальновідомий і 

насичувати цивільне процесуальне законодавство подібними визначеннями сенсу 

немає. У даному зв'язку вирішального значення набуває суддівський досвід та 

розсуд. 

На проблеми, пов’язані з визнанням фактів та обставин і сприйняття їх 

юридичної природи судами, в свій час у рішеннях вказував Верховний Суд 

України. Так, в одній з ухвал за наслідками розгляду цивільної справи Верховний 

Суд України встановив, що, заперечуючи проти позову, відповідач визнав, що 

квартира набута у власність на підставі договору купівлі-продажу, однак 

стверджував, що за кошти, надані його батьками, а тому квартира належить лише 

йому і не є спільною з позивачкою власністю. Таким чином, судом було 

встановлено, що факт набуття відповідачем квартири на підставі договору купівлі-

продажу у власність визнається сторонами та ніким не оспорюється, а тому 

доказуванню не підлягає. Предметом же доказування є набуття відповідачем 

квартири не лише в свою, а й у спільну з позивачкою власність. Суд на зазначене 

уваги не звернув та дійшов помилкового висновку про те, що відповідач не є 

власником спірної квартири. Встановивши, що судом першої інстанції було 

порушено норми процесуального права і апеляційним судом порушення не було 

усунене, Верховний Суд України касаційну скаргу задовольнив частково, рішення 

скасував, справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції [338, c. 88-89]. 

Цивільним процесуальним законодавством України порядок (спосіб) визнання 

фактів та обставин не регламентовано. Вірогідно, у даному випадку слід виходити 

з сутнісних ознак визнання. Положення ч. 1 ст. 82 ЦПК України сприяє 

сприйняттю визнання фактів та обставин, здебільшого, як передбачене цивільним 

процесуальним законом право. Окремі сучасні процесуалісти обґрунтовано 

стверджують, що визнання фактів та обставин у цивільному процесі, — одночасно 

й доказ, й розпорядчі дії сторін [329, c. 225]. Ще в середині минулого століття С. В. 
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Курильов писав про те, що за своєю юридичною природою визнання — це доказ. 

Разом із тим, він вважав, що цей доказ не веде до звільнення від доказування і, 

відповідно, не може бути умовою безспірності фактів [173, c. 92-93]. Дана ідея і 

сьогодні знаходить своїх прихильників, особливо в Російській Федерації [187, c. 

117]. Це зумовлено певною мірою й тим, що за ЦПК РФ визнання фактів та 

обставин хоча і є однією з підстав звільнення від доказування, але регулюється ст. 

68 ЦПК РФ, яка регламентує інститут пояснень сторін та третіх осіб. Таким чином, 

визнання за ЦПК РФ — однин з елементів пояснень, а відтак, — й засіб 

доказування, а інформація, зміст визнання — доказ. 

Спираючись на лексичне значення поняття «визнавати», видається, що 

визнання фактів та обставин не можна розглядати як щось відірване від пояснень. 

Оскільки визнання — це «ствердження своєю згодою, позитивне ставлення до 

існування кого-, чого-небудь, погоджуватись з чим-небудь тощо» [205, c. 289], 

таким чином, поняття «визнання фактів та обставин у цивільному процесі», — 

елемент  пояснень сторін, третіх осіб, заявників та інших заінтересованих осіб 

тощо. 

Враховуючи специфіку регулювання визнання фактів та обставин у 

цивільному судочинстві ЦПК України, виявлений тісний взаємозв’язок визнання з 

правилом допустимості доказів, а також з таким засобом доказування як пояснення 

сторін та третіх осіб у цивільному процесі, можливим є наступний висновок: 

визнання фактів та обставин у цивільному процесі — це право, реалізація якого 

сприяє отриманню доказів без доказування у спосіб, визначений законом. Факт чи 

обставина, стверджувані однією із сторін і визнані іншою, набувають характеру 

доказаних. 

Цивільне процесуальне законодавство окремо не встановлює строку, протягом 

якого може бути реалізоване право визнання фактів чи обставин. Враховуючи 

логіку визнання, його взаємозв’язок із поясненнями, які можуть надаватися або під 

час підготовчого засідання  (ч. 2 ст. 197 ЦПК України), або під час розгляду справи 

по суті (ст. 227 - 229 та ін. ЦПК України),  в усній формі, а також протягом усього 

провадження – й у письмовій, видається, що й право визнання фактів та обставин 
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може бути реалізоване на усіх етапах цивільного судочинства. Такий висновок 

узгоджується з основними контентами принципів рівності, змагальності, 

безпосередності та інших, а також з ч. 1 ст. 82 ЦПК України, яка є основною у 

регулюванні  порядку визнання фактів та обставин у цивільному судочинстві. 

У цивільній процесуальній доктрині лишається відкритим питання про 

можливість реалізації права на визнання фактів та обставин не в судовому 

засіданні, а поза ним. Розробники ЦПК України в редакції 2017 р. у  ч. 1 ст. 82 

ЦПК України обгрунтовано передбачили право визнавати обставини в тому числі й 

шляхом зазначення про це у заявах по суті справи, якими згідно  ч. 2 ст. 174 ЦПК 

України є позов, відзив на позов, відповідь на відзив, заперечення, пояснення 

тертьої особи щодо позову або відзиву. Окрім того, визнання може бути виражене 

стороною на підставі судового доручення про збирання доказів у порядку, 

визначеному ч. 3 ст. 88 ЦПК України, яка передбачає можливість збирання доказів  

у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.  

До прийняття нової редакції ЦПК України у 2017 р. окремі практикуючі 

науковці з цього приводу однозначно зазначали про те, що 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 і т. п., що у випадку, 

коли друга сторона 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 [44, c. 348]. 

Висновок про те, що лише у судовому засіданні може бути реалізоване право 

на визнання фактів та обставин, а особи звільнені від обов’язку доказування таких 

фактів та обставин, в цілому є логічним, оскільки лише у залі судового засідання, 

незалежно від того, чи проводиться підготовче засідання, чи судовий розгляд, 

наявні учасники справи, таким чином, є умови для реакції на визнання у 

передбачений законом спосіб, для можливості зробити висновок про те, що 

визнання є свідомим та добровільним, що на особу, яка визнала факт чи обставину, 

не було впливу тощо. Разом з тим, видається, що висновок про необхідність 

заборони визнання фактів та обставин у письмовому вигляді є занадто 
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категоричним, а положення ч. 1 ст. 82 ЦПК України, згідно якої суд може не 

прийняти визнання якщо є обгрунтований сумнів щодо достовірності цих обставин 

або добровільності їх визнання, є достатнім для уникнення можливих ризиків, 

пов'язаних з визнанням фактів та обставин.  

 

5.7.2. ФАКТИ (ОБСТАВИНИ), ВИЗНАНІ СУДОМ ЗАГАЛЬНОВІДОМИМИ 

 

Загальновідомі факти у складі юридичних фактів, які не потребують 

доказування у цивільному процесі, виділялись в усі часи розвитку доктрини 

цивільного процесу. На початку ХХ ст. Є. В. Васьковський писав: «Загальновідомі 

факти — це такі, які повинні бути відомі в даній місцевості кожній розумній та 

володіючій життєвим досвідом людині, у тому числі сторонам та суддям. Не можна 

вимагати, приміром, щоб сторона доказувала, що в році 12 місяців, або що з 

Москви до Петрограда не можна доїхати за дві години» [83, c. 414-415]. 

Параметри уявлення про загальновідомі факти з часом змінювались, але 

юридична сутність лишалась незмінною, і сьогодні сучасні процесуалісти 

обгрунтовано зазначають, що загальновідомі обставини не потребують 

доказування «через очевидність об’єктивності їх існування» [371, c. 162]. Таким 

чином, положення ч. 3 ст. 82 ЦПК України про те, що обставини, визнані судом 

загальновідомими, не потребують доказування, обумовлено тим, що істинність 

загальновідомих фактів є очевидною і доказування їх є нікчемним. 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття 

загальновідомих фактів. Висновки та погляди про зміст загальновідомих фактів у 

цивільному процесі, як правило, зводяться до наступного: «…загальновідомі факти 

— це обставини, що відомі широкому колу осіб, у тому числі і складу суду» [384, c. 

288; 301, c. 385; 87, c. 251], або ж «факти, сумніватися в існуванні яких немає 

жодних підстав, оскільки вони доступні великій кількості осіб або вже встановлені 

на підставі джерел, які заслуговують на довіру» [329, c. 225] і т. п. 

Загальновідомі факти прийнято поділяти на види, або, як іще зазначають 

окремі вчені, на «ступінь відомості» фактів [328, c. 118]: 



 391 

1) всесвітньовідомі (факти, які відомі в усьому світі), або світові; 

2) факти, відомі на території України, або державні; 

3) локальні факти, або регіональні [371, c. 162] (факти, які відомі на певній 

території: затоплення невеликих територій, пожежі, техногенні аварії та ін., що 

могли призвести до знищення майна, документів тощо). 

Окремі загальновідомі факти можуть нести в собі одночасно ознаки усіх трьох 

видів фактів. Приміром, факт аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 

1986 р. має ознаки і всесвітньовідомого факту, і відомого в Україні, й локального. 

На поширеність відомостей про факт впливають різні чинники: ареал впливу 

факту, розповсюдження інформації про факт засобами масової інформації тощо. 

Вченими правильно підмічено, що загальновідомі факти — це, в основному, 

не дії, а події [384, c. 288], тобто те, що відбувалося або відбулося, сталося; явище; 

факт суспільного або особистого життя; випадок, інцидент тощо [207, c. 498]. До 

подій, які можуть визнаватися загальновідомими фактами у цивільному процесі, 

зазвичай відносять події історичного, масштабного характеру, зокрема, Велику 

Вітчизняну війну 1941—1945 рр., аварію на Чорнобильській атомній 

електростанції у 1996 р., стихійні лиха (посуху, повінь і т. ін.) [87, c. 251], 

землетруси [386, c. 154] і т. п. Окрім подій, окремі процесуалісти до 

загальновідомих фактів відносять також якості предметів та матеріалів [88, c. 270]. 

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у судах України 

з’явилось чимало цивільних справ, позовні вимоги у яких пов’язані із наданням 

статусу інваліда відповідної групи, призначенняv пенсій та ін. У таких справах 

факт аварії на ЧАЕС не встановлюється та не доказується, однак факт роботи у 

період ліквідації аварії, факт нещасного випадку, що стався під час ліквідації 

аварії, розмір грошових виплат при виконанні рятувальних робіт, інші факти 

залежно від справи, яка розглядається та вирішується судом, підлягають 

доказуванню та доведенню. 

Процесуальний порядок визнання судом фактів загальновідомими цивільним 

процесуальним законодавством України врегульований недостаньо. Зокрема, вчені 

обґрунтовано звертають увагу на те, що процесуальний закон не встановлює умов і 
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особливостей визнання судом фактів загальновідомими [329, c. 225]. Окрім того, 

законодавчо невизначеним лишається питання про відображення у процесуальних 

актах висновків суду про визнання фактів загальновідомими. 

З приводу того, чи потребують загальновідомі факти спеціального 

процесуального оформлення, деякими процесуалістами висловлена думка про те, 

що щодо визначення обставини загальновідомою судом постановляється ухвала, 

яка оскарженню не підлягає [384, c. 288]. Цивільний процесуальний закон не 

містить спеціального положення, яке б вказувало на необхідність постановлення 

ухвали у разі визнання судом певного факту загальновідомим. Частина 2 ст. 208 

ЦПК України, яка визначає випадки, у яких судом постановляються ухвали, також 

не дає підстав стверджувати, що суд зобов’язаний постановляти ухвалу у разі 

визнання факту загальновідомим. Не врегульовано дане питання й ст. 197 ЦПК 

України, яка встановлює процесуальний порядок підготовчого засідання, а також 

Главою 9 ЦПК України, яка регулює стадію судового розгляду. 

Гадаємо, що лише всесвітньовідомі та відомі на всій території України 

загальновідомі юридичні факти не потребують спеціального оформлення, оскільки 

юридична природа локальних загальновідомих фактів потребує іншого сприйняття. 

Приміром, повінь на певній території України чи масштабна пожежа можуть 

визнаватися загальновідомими фактами лише на територіях, які постраждали від 

таких подій. Такі факти є загальновідомими для осіб та суддів, які проживають на 

цих територіях або наближених до них. Для суддів вищестоящих судів такі факти 

можуть і не бути відомими. Тому для визнання такого роду подій локальними 

загальновідомими фактами та звільнення від обов’язку їх доказування, необхідним 

є відповідне процесуальне оформлення шляхом постановлення мотивованої 

ухвали. 

У контексті фіксації загальновідомих фактів у процесуальних актах не можна 

також оминути точку зору стосовно необхідності фіксації відомостей про визнання 

судом фактів загальновідомими у судовому рішенні. Окремі науковці вказують на 

необхідність відображення у судовому рішенні висновків суду про визнання будь-

якого факту загальновідомим [88, c. 270], деякі — на необхідність фіксації у 
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судових рішеннях лише локальних загальновідомих фактів [171, c. 137; 87, c. 252]. 

Остання точка зору видається більш обґрунтованою, враховуючи міркування, 

викладені вище. Вважаємо, що з метою уникнення ускладнень при перегляді 

рішень вищестоящими судами, про визнання судом факту локальним 

загальновідомим, а також мотиви такого визнання, повинні бути відображені в 

судовому рішенні. Всесвітньовідомі юридичні факти, а також юридичні факти, які 

відомі на території всієї України, не потребують спеціального обґрунтування 

визнання їх загальновідомими у судовому рішенні. 

 

5.7.3. ПРЕЮДИЦІЙНІ ФАКТИ (ОБСТАВИНИ) 

 

Факти та обставини, встановлені судом та зафіксовані у рішенні, можуть мати 

значення не лише для вищестоящих судів при його оскарженні, а й для інших 

судів, які розглядають справу, що пов’язана з рішенням суб’єктністю. Зокрема 

після ухвалення вироку у кримінальному провадженні може виникнути 

необхідність у поданні до суду позову про відшкодування шкоди (збитків), 

завданої злочином, отже, виникає й потреба у дослідженні таких вироків. 

Згідно з ч. 4 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду  у 

господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, 

не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або 

особа, щодо якої встановлено ці обставини. Дане положення цивільного 

процесуального закону зумовлено преюдиційним значенням судового рішення, яка 

тісно пов'язана з контентом їх обов'язковості, який закріплено у ст. 129 Конституції 

України, у п. 7 ч. 2 ст. 2 ЦПК України як одна з основних засад (принципів) 

цивільного судочинства, а також у ст. 18 ЦПК України. Ідея, закладена у правило 

про те, що факти та обставини, встановлені у визначений законом порядок іншим 

судом в іншій справі не потребують повторного доказування, не лише сприяє 

пришвидшенню судового захисту прав, свобод та інтересів, оскільки звільняє від 

зайвих зусиль і втрати часу на збирання доказів, їх подання тощо, а й сприяє довірі 

суспільства до рішень, які ухвалюються національними судами.   
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Наприклад, факти, встановлені судом та відображені у рішенні суду за 

первісним позовом, мають преюдиційне значення для суду, який розглядає справу 

за регресним позовом, оскільки регресний позов має безпосередній зв’язок із 

первісним, а право на подання такого позову до суду має відповідач у справі, яка 

вже вирішена судом, таким чином, факти та обставини, на яких базується рішення 

суду за первісним позовом, не можуть не мати значення для справи, провадження у 

якій відкрито за регресним позовом. Зокрема у справах за регресним позовом про 

відшкодування шкоди, завданої здоров’ю, пред’явленим особі, яка безпосередньо 

завдала шкоду внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, факт дорожньо-

транспортної пригоди, факт завдання шкоди встановлені судом і зафіксовані у 

рішенні суду за первісним позовом, за яким відповідачем був власник 

транспортного засобу, не встановлюватимуться, а отже, й не доказуватимуться. 

Факти, встановлені судом та зафіксовані в рішенні суду про позбавлення 

батьків батьківських прав, мають преюдиційне значення для суду, який вирішує 

справу про усиновлення дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, адже 

факт того, що батьки дитини позбавлені батьківських прав, внаслідок чого дитина 

опинилась у дитячому будинку і підлягає усиновленню чи удочерінню, може бути 

підтверджений лише рішенням суду відповідно до ст. 164 СК України, оскільки 

іншого шляху позбавлення батьківських прав законом не передбачено. 

Сукупність фактів та обставин, встановлених судом та зафіксованих у рішенні, 

яке набрало законної сили, вимальовує загальну картину правовідносин, тому в 

даному контексті можна говорити не лише про преюдиційність фактів та обставин, 

що відображені у рішенні суду, як це прийнято в науці, а й про преюдиційний 

зв’язок справ у цілому.  

Визнання фактів преюдиційними при розгляді та вирішенні окремих категорій 

цивільних справ має специфіку, яка обумовлена юридичною природою справи. 

Так, у справах, що виникають зі спадкових правовідносин, преюдиційність 

окремих фактів має свої особливості і полягають вони не тільки у звільненні від 

доказування, а й в наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є 

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

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

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 ухиляються від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця 

обставина встановлена судом. У цьому випадку йдеться як про вирок у 

кримінальній справі, так і про встановлення таких фактів у порядку цивільного 

судочинства (ст. 256 ЦПК України) [44, c. 348]. 

Що стосується вироку суду в кримінальному провадженні, ухвали про 

закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, або постанови суду про адміністративне правопорушення, які 

набрали законної сили, то згідно з ч. 6 ст. 82 ЦПК України  вони є обов'язковими 

для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, 

стосовно якої ухвалено вирок, ухвала або постанова, лише в питанні, чи мали місце 

ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. Зокрема факт скоєння 

злочину певною особою не встановлюється судом при вирішенні справи про 

відшкодування шкоди, завданої здоров’ю внаслідок скоєння злочину в порядку 

цивільного судочинства. Вирок суду в кримінальному провадженні дає відповідь 

на запитання про те, чи був скоєний злочин відповідачем та чи саме ним завдана 

шкода. Інші обставини, зокрема розмір доходів відповідача, перебування на 

утриманні у відповідача непрацездатних осіб, неповнолітніх дітей, розмір завданої 

шкоди та ін., підлягають встановленню та доказуванню за загальними правилами 

цивільного судочинства. 

Сукупність фактів та обставин, встановлених актом правосуддя, що набрало 

законної сили, які не підлягають доказуванню при розгляді іншої справи, відносять 

до об’єктивних меж преюдиції. До змісту об’єктивних меж преюдиції окремі 

дослідники включають також й правовідносини, що встановлені судом [21, c. 55].  
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З урахуванням законодавчого регулювання об’єктивних меж преюдиції 

науковці правильно стверджують, що у преюдиційності судових актів у цивільних 

справах та вироків у кримінальних справах різні об’єктивні межі. Акт у цивільній 

справі, який набрав законної сили, є обов’язковим для суду, що розглядає іншу 

цивільну справу, з питань про всі обставини, втановлені цим актом та щодо осіб, 

які брали участь у справі. Вирок же суду, який набрав законної сили, є 

обов’язковим для суду, який розглядає цивільну справу, лише з питань про те, чи 

мали місце злочинні дії та чи вчинені вони певною особою [171, c. 137]. 

Оскільки факти та обставини, встановлені судами та зафіксовані у рішеннях, 

постановах або вироках, які набрали законної сили, при розгляді судами 

пов’язаних з ними справ визнаються останніми встановленими та достовірними, 

що випливає з преюдиційного значення судового рішення, таким чином, засобами 

доказування преюдиціальності фактів чи обставин є, відповідно, копії рішень, 

постанов чи вироків. 

Як вже йшлося вище, обов’язковий характер фактів та обставин, встановлених 

судом і відображених у рішенні, яке набрало законної сили, свідчить про те, що 

юридична природа преюдиційних фактів тісно пов’язана з однією з основних 

конституційних засад судочинства та положенням цивільного процесуального 

закону про обов’язковість судових рішень, що набрали законної сили, водночас 

питання про те, чи є обов’язковим для суду рішення чи вирок в іншій справі, 

лишається дискусійним. Зокрема В. В. Комаров висловив думку про те, що 

«постанова суду в справі про адміністративне правопорушення підлягає оцінці 

судом на загальних підставах з урахуванням всіх обставин справи в їх сукупності. 

Жодні докази, у тому числі й постанова суду в адміністративній справі, не мають 

для суду наперед встановленої сили» [146, c. 232]. 

Судова практика також засвідчує, що розуміння юридичної природи 

преюдиційності судового рішення судами України є неоднозначним. Зокрема 

Верховним Судом України в ухвалі Судової палати у цивільних справах від 8 

квітня 2004 р. вказується на те, що постанови судів стосовно обставин дорожньо-

транспортної пригоди та вини відповідача не є обов’язковими для суду, а є одним 
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із доказів, який підлягає перевірці і оцінці судом у сукупності з іншими доказами. 

В обґрунтування такої позиції Верховний Суд України на прикладі конкретної 

цивільної справи зазначив: міський суд не створив необхідних умов для 

дослідження дійсних обставин справи, залишив поза увагою твердження НАСК 

«Оранта» (позивач) про вину відповідача в пошкодженні автомобіля, а клопотання 

позивача про проведення автотехнічної експертизи для з’ясування питання щодо 

вини водіїв у зіткненні транспортних засобів у зв’язку із суперечливими 

висновками експерта-автотехніка відхилив з мотивів наявності в адміністративній 

справі висновків експерта-автотехніка, покладених в основу постанови суду, яка, 

на думку суду, є обов’язковою для суду в зазначеній цивільній справі. У зв’язку з 

чим Верховним Судом України касаційну скаргу НСК «Оранта» було задоволено, а 

рішення суду першої та апеляційної інстанцій скасовано і направлено справу на 

новий розгляд до суду першої інстанції [340, c. 20]. 

Окрім об'єктивних меж преюдиції, при визнанні факту преюдиційним на 

особливу увагу заслуговує логічна вказівка законодавця на суб’єктивні межі 

преюдицїї, закріплені у частинах 4 - 6 ст. 82 ЦПК України: обставини, що 

визнаються судом преюдиціальними, повинні стосуватися виключно тих самих 

осіб або особи, щодо якої встановлено ці обставини. У даному контексті виникає 

запитання про те, чи можуть бути факти та обставини визнані судом 

преюдиційними у разі, якщо сторона чи інший учасник справи не брав 

безпосередньої участі в процесі, рішення (вирок, постанова) якого є одним із 

доказів, приміром, рішення суду, яке було ухвалене заочно за відсутності 

відповідача. 

Цивільним процесуальним законодавством України дане питання не 

врегульовано. Новацією ЦПК України в редакції 2017 р. є положення ч. 5 ст. 82 

про те, що обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у 

господарській, цивільний або адміністративній справі, що набрало законної сили, 

можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у 

справі, в якій такі обставини були встановлені. 



 398 

Зазначена новела видається обгрунтованою, оскільки у разі якщо факти та 

обставини були встановлені в іншому судовому засіданні шляхом їх дослідження 

та оцінки за відсутності особи, щодо якої факти та обставини встановлено, така 

особа повинна мати право на їх підтвердження чи спростування, в іншому разі 

порушується конституційний принцип рівності перед законом та судом. 

Дослідження юридичної природи фактів та обставин, що мають преюдиційне 

значення у цивільному процесі, обумовило логічне питання про специфіку 

регулювання ст. 82 ЦПК України в частині співвідношення із регулюванням 

цивільним процесуальним законодавством України інституту судових рішень. 

Згідно з ч. 5 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені стосовно певної особи 

рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало 

законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи. Таким чином, зазначене 

положення відсилає до всіх без обмежень судових рішень. 

Судовими рішеннями (видами, формами судових рішень) згідно із ч. 1 ст. 258 

ЦПК України є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази. У контексті 

преюдиційного значення судових рішень логічною видається думка про те, чи всі 

перераховані види чи форми судових рішень є такими,  що мають преюдиціальне 

значення? 

Процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, 

клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення 

розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у 

справи тощо, вирішуються шляхом постановлення ухвал. Разгляд справи по суті 

судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду. Перегляд судових 

рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям 

постанови.  У випадках, передбачених ЦПК України, судовий розгляд закінчується 

постановленням ухвали чи видачею судового наказу (ч. 2-5 ст. 82 ЦПК України).  

Враховуючи зміст преюдиційності судових рішень у цивільному судочинстві 

видається правильним вважати, що лише ті факти та обставини можуть 

враховуватися судом такими, що мають преюдиційне значення, які зафіксовані у 

рішенні суду, ухваленому внаслідок розгляду справи по суті, тобто у рішенні, яке 
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містить відповідь на заявлені вимоги та заперечення. Рішеннями суду, ухваленими 

по суті справи, слід вважати як рішення, ухвалені іменем України по суті справи, 

так і певні ухвали, зокрема ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку з 

укладенням мирової угоди, які можуть постановлятися судами як під час 

підготовчого засідання (ч. 4 ст. 200 ЦПК України), так і під час судового розгляду 

(ст. п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України). Саме рішення суду, яке ухвалюється за 

наслідками розгляду справи по суті, тобто з дотриманням вимог закону про 

рівність, змагальність, безпосередність, усність тощо, містить посилання на факти 

та обставини, які можуть мати преюдиційне значення для суду. Факти та 

обставини, зафіксовані у рішеннях суду, які мають розпорядчий характер, зокрема 

ухвали, пов’язані із рухом справи, не мають преюдиційного значення. 

У контексті досліджуваного також виникає думка про те, що не кожне 

підготовче засідання, судовий розгляд, які завершуються ухваленням рішень, і 

факти та обставини, зафіксовані у яких, можуть мати преюдиційне значення 

відповідно до ч. 5 ст. 82 ЦПК України, проводяться із дотриманням вимог 

цивільного процесуального законодавства, зокрема щодо змагальності процесу, 

забезпечення рівності в процесі доказування, безпосередності дослідження доказів, 

виконання судом вимог закону про роз’яснення прав та обов’язків тощо. Чи 

впливають такі обставини на сприйняття іншим судом преюдиційності фактів та 

обставин? Цивільним процесуальним законодавством України дане питання не 

врегульовано. Видається, що в ідеалі преюдиційне значення повинні мати лише ті 

факти та обставини, які встановлені у судовому засіданні судом з дотриманням 

основних вимог цивільного процесуального законодавства, вказаних вище, адже в 

іншому випадку факти та обставини, які можуть бути визнані судом 

преюдиційними, зафіксовані у незаконному та необґрунтованому судовому 

рішенні, а отже, й самі факти та обставини набувають якостей, які несумісні з 

принципом справедливості, який знайшов відображення у ч. 1 ст. 2 ЦПК України 

як одне із завдань цивільного судочинства. 

У контексті досліджуваного не можна не звернути уваги на співвідношення 

понять «преюдиційність судового рішення», яке, як вже зазначалось вище, часто 
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вживається науковцями і практиками, з поняттям «преюдиційність встановлених 

судом фактів та обставин». Останнім часом у наукових джерелах зустрічається 

обгрунтований висновок про те, що «преюдиційність є не властивістю рішення 

суду, а властивістю встановлених судом фактів» [57, c. 137]. Вірогідно, такий 

висновок ґрунтується на положеннях ст. 61 ЦПК України 2004 р., яка оперувала 

саме поняттям «обставини, встановлені рішенням суду…». Слід зауважити, що 

така законодавча конструкція залишилась й у ч. 5 ст. 82 чинного ЦПК України.  

Для відповіді на вищезазначене запитання, очевидно необхідно 

відштовхуватися від змісту судового рішення, закріпленого у ст. 265 ЦПК України, 

відповідно до якої у вступній частині судового рішення зазначаються: дата і місце 

ухвалення рішення, найменування суду, прізвище та ініціали судді або склад 

колегії суддів, секретаря судового засідання, ім'я (найменування) сторін та інших 

учасників справи; в описовій – стислий виклад позиції позивача та заперечень 

відповідача, заяви, клопотання, дані про забезпечення доказів, вжиття заходів 

забезпечення позову тощо; у мотивувальній – дані про фактичні обставини, 

встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на 

підставі яких встановлені відповідні обставини, докази, відхилені судом, та мотиви 

їх відхилення, норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування тощо; у 

резулятивній – висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові 

повністю або частково щодо кожної з заявлених вимог, розподіл судових витрат, 

строк і порядок набрання рішенням законної сили та його оскарження тощо. 

Перерахована сукупність даних, з яких складається судове рішення у 

цивільних справах, зумовлює висновок про те, що лише окремі складові судового 

рішення не мають юридичного значення для іншого суду, у якому рішення фігурує 

як доказ, що має преюдиційне значення, зокрема, про розподіл судових витрат, 

строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та його оскарження тощо, 

більшість же фактів та обставин, а також те, що їх супроводжувало, обумовлювало 

(обставини),  юридичне значення мають. 

Вертаючись до наведеної вище точки зору про те, що преюдиційність є не 

властивістю рішення суду, а властивістю встановлених судом фактів, видається 
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логічним поняття «преюдиційність встановлених судом фактів та обставин» та 

«преюдиційність судового рішення» розуміти як в цілому рівнозначні, враховуючи 

те, що основу змісту рішення суду складають саме факти та обставини. 

 Дослідження юридичної природи преюдиційних фактів та обставин не могло 

не привернути увагу до смислового навантаження законодавчої конструкції ч. 5 ст. 

82 ЦПК України, яка оперує поняттям «обставини, встановлені рішенням суду». 

Абсолютно очевидно, що дана законодавча конструкція я некоректною, оскільки 

не рішенням встановлюються обставини, а судом, у рішенні ж суд лише відображає 

результати встановленого. Окрім того, у судовому рішенні відповідно до ст. 265 

ЦПК України відображені і факти, і обставини. Тому видається, що редакція ч. 5 

ст. 82 ЦПК України потребує уточнення у наступний спосіб: «Факти та обставини, 

встановлені судом та відображені (чи зафіксовані) в рішенні у цивільній, 

господарській або адміністративній справі, що набрали законної сили, не 

доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або 

особа, щодо якої встановлено ці факти та обставини». У подібний спосіб потребує 

коригування й ч. 8 ст. 82 ЦПК України.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ V 

 

1. Предмет доказування у цивільному процесі — це сукупність фактів та 

обставин, що підлягають доказуванню учасниками справи з метою обгрунтування 

заявлених вимог чи заперечень, а також встановленню судом з метою захисту прав, 

свобод та інтересів, ухвалення законного та обгрунтованого рішення. 

Юридичні факти та обставини, що підлягають встановленню судом — об’єкти 

пізнавальної діяльності суду, явище, на яке спрямована пізнавальна діяльність. 

2.  Дослідження співвідношення понять «факт» та «обставина» у конструкції 

змісту предмета доказування  дозволило зробити наступні висновки:  

1) у переважній більшості положень цивільного процесуального законодавства 

України закріплено контент «обставини», в окремих – «факти», зокрема, у ч. 1 ст. 
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76, ч. 7 ст. 82, п. 1 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, а також «фактичні обставини» - у ч. 4 

ст. 43, п. 1 ч. 4 ст. 265 ЦПК України; 

2) теоретиками до предмета доказування в більшості висновків включаються 

або лише факти, або лише обставини, і лише окремі процесуалісти предмет 

доказування формують одночасно з фактів та обставин; 

3) враховуючи лексичне значення поняття «факт» як реальну подію або те, що 

відбулось у дійсності, та поняття «обставина» як те, що супроводжує факт, 

видається необхідним включати обидві категорії до змісту предмета доказування у 

цивільному процесі як такі, що обумовлюють одна одну та підлягають 

встановленню судом у сукупності. У даному зв'язку видається логічним 

коригування ч. 2 ст. 77 ЦПК України у наступний спосіб: предметом доказування є 

факти та обставини, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають 

інше юридичне значення для вирішення справи і підлягають встановленню при 

ухваленні судового рішення. 

3. Специфіка регулювання предмета доказування цивільним процесуальним 

законодавством України, наукові висновки про зміст предмета доказування, а 

також авторські роздуми обумовлюють можливість класифікувати предмет 

доказування у цивільному процесі у наступний спосіб: 

а) загальний предмет доказування, тобто що саме у кожній цивільній справі 

має включатися до предмета доказування, а це — факти та обставини, які 

обгрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

вирішення справи; 

б) категоріальний (родовий) предмет доказування — сукупність фактів та 

обставин, які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої справи 

відповідної категорії (роду); 

в) безпосередній (специфічний) предмет доказування — факти та обставини, 

включеня яких до предмета доказування зумовлено специфікою конкретної справи. 

Така класифікація предмета доказування у цивільному процесі, здебільшого, 

прив’язана до компетенції суду щодо формування предмета доказування, але не 

слід забувати, що кожен учасник справи, на якого законом покладено обов’язок 
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доказування та доведення, складає свій перелік фактів та обставин, доказування та 

доведення яких, на його думку, дозволить досягти бажаного результату. Тому в 

даному сенсі логічно виділити й особистісний предмет доказування — сукупність 

фактів та обставин, які кожна юридично заінтересована особа (учасник справи), 

вважає необхідними для доказування та доведення. 

Враховуючи змістовну характеристику виділених видів предмета доказування, 

стає очевидним, що загальний та категоріальний (родовий) предмет доказування у 

сукупності складають стандарт предмета доказування у цивільному процесі, тобто 

обов’язковий набір фактів та обставин, які встановлюються при розгляді та 

вирішенні будь-якої цивільної справи. 

4. Наукова позиція про необхідність включення фактів виховного характеру до 

складу фактів предмета доказування у цивільному судочинстві є спірною. 

  Факти та обставини виховного характеру — це факти та обставини, які є 

підставою постановлення судом окремих ухвал та обґрунтовують зокрема: а) 

невиконання або неналежне виконання органами чи посадовими особами, 

адвокатом тощо обов’язків, встановлених законом та пов’язаних з компетенцією; 

б) неправдиві показання свідка, неправидивий висновок експерта, неправильний 

переклад перекладачем, підробка доказів тощо.  

До предмета доказування у цивільному судочинстві належать ті факти та 

обставини, які підлягають доказуванню сторонами та іншими учасниками справи в 

силу їх юридичної заінтересованості у кінцевому результаті судочинства, а також 

дії принципу змагальності. Таким чином, якщо про порушення вимог закону 

стверджують сторони або інші учасники справи, факти та обставини, які стали 

підставою таких умовиводів, повинні включатися до предмета доказування. Якщо 

порушення вимог закону виявлено судом, факти та обставини, які засвідчують це, 

не повинні включатися до предмета доказування. 

Видається неправильним термін «факти виховного характеру». Не факти та 

обставини, які встановлюються судом у вищевказаних випадках, а сама окрема 

ухвала, яка постановляється судом на підставі встановлених фактів та обставин, 

носить попереджувальний характер, тобто сприяє уникненню порушень закону у 
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майбутньому. Тому видається логічним таку групу фактів та обставин називати, 

приміром, «фактами та обставинами, які обґрунтовують постановлення судом 

окремої ухвали». 

5. Межі формування предмета доказування — необхідна для правильного 

розгляду вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення 

сукупність фактів та обставин, що підлягає встановленню судом та доказуванню 

учасниками справи. 

Правильне встановлення судом меж предмета доказування обумовлює 

повноту та всебічність з’ясування обставин справи, а отже, й реалізацію вимог 

цивільного процесуального закону про законність та обґрунтованість рішення суду 

(ст. 263 ЦПК України), сприяє уникненню підстав для скасування рішення.  

6. На визначення меж предмета доказування впливають: а) зміст позову 

(заяви); б) норми матеріального права, якими регулюються правовідносини, що 

встановлюються судом; в) правосуб’єктність та зміни у ній. 

7. Аналіз наукових джерел засвідчує, що для позначення обсягу чи сукупності 

фактів та обставин, що підлягають встановленню судом та доказуванню 

учасниками справи, оперують одночасно й поняттям «межі доказування», й 

поняттям «межі предмета доказування». Видається, що вживання терміна «межі 

доказування» є некоректним, оскільки доказування — значно ширше поняття, яке 

охоплює поняття «предмет доказування» і має інший зміст. 

7. Серед сукупності фактів та обставин, які складають предмет доказування у 

цивільному процесі, факти та обставини матеріально-правового характеру — 

основоположні, оскільки норми матеріального права, які підлягають застосуванню 

для кваліфікації певних правовідносин, сприяють: 1) встановленню кола суб’єктів 

процесу; 2) виявленню сукупності доказів; 3) реалізації вимог закону про 

належність, допустимість, достовірність та достатність доказів тощо. 

Надання  фактам та обставинам матеріально-правового характеру переважного 

значення серед усієї сукупності фактів, з яких формується предмет доказування у 

цивільному судочинстві, зумовлено як їх юридичною природою, так і 

встановленими цивільним процесуальним законом підставами для скасування 
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судових рішень, серед яких — неповне з’ясування судом обставин, що мають 

значення для справи, порушення або неправильне застосування норм 

матеріального права (ч. 1 ст. 376, 411, 412  ЦПК України). 

8. Основними джерелами формування висновків суду про те, які факти та 

обставини матеріально-правового характеру повинні скласти предмет доказування 

у цивільному процесі, є: а) гіпотези та диспозиції норм матеріального права, що 

підлягають застосуванню для кваліфікації правовідносин, які встановлюються 

судом; б) факти та обставини, які обґрунтовують підставу позову (заяви у справах 

окремого провадження), візиву, заперечень, пояснень тощо. 

9. Факти та обставини процесуально-правового характеру — це юридичні 

факти та обставини, з якими норми цивільного процесуального законодавства 

пов’язують виникнення, зміну чи припинення цивільних процесуальних 

правовідносин. 

Необхідність встановлення судом фактів та обставин процесуально-правового 

характеру може бути викликана вимогами норм матеріального права, зокрема 

фактів та обставин, що обґрунтовують причини пропуску строку позовної давності. 

10. Факти та обставини процесуально-правового характеру — це факти та 

обставини, необхідність у доказуванні та встановленні яких може виникати як до, 

так і після відкриття провадження у справі (зокрема факти та обставини, які 

обґрунтовують вжиття судом заходів щодо забезпечення доказів чи позову до 

відкриття провадження у справі). 

11. Факти та обставини процесуально-правового характеру необхідно 

включати до предмета доказування, оскільки: 1) їх встановлення має велике 

значення для захисту прав, свобод та інтересів, ухвалення законних та 

обґрунтованих рішень; 2) вони підлягають доказуванню сторонами та іншими 

учасниками справи, встановленню судом. 

12. Враховуючи характер юридичних обставин, які прийнято називати 

«доказовими фактами», а також те, що обставини часто визначають, обґрунтовують 

чи спростовують існування самого факту, видається, що відповідь на запитання 

про те, включати чи не включати такі обставини до предмета доказування, має 
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бути однозначною: до предмета доказування такі обставини чи доказові факти 

включати необхідно. 

13. Предмет доказування у цивільному процесі формується судом, оскільки 

саме на суд законом покладено завдання вирішити справу по суті, ухвалити 

законне та обґрунтоване рішення з метою захисту прав, свобод та інтересів. 

Інші учасники цивільних процесуальних правовідносин — учасники справи, а 

також особи, які сприяють у доказуванні, зокрема свідки та експерти, впливають на 

формування судом предмета доказування. 

14. Досвід окремих європейських країн зумовлює висновок про доцільність 

постановлення ухвали, в якій би зазначались судом факти та обставини, що 

підлягають встановленню, а також про розподіл обов’язків щодо їх доказування. 

По-перше, це сприятиме учасникам справи у доказуванні та доведенні, особливо у 

випадках, коли сторона, заявник чи третя особа діють у процесі самостійно, без 

правової допомоги професійного представника. По-друге, сприятиме вищестоящим 

судам у перегляді судових рішень. 

Незважаючи на те, що фактичний склад предмета доказування може 

коригуватися протягом усього провадження, зокрема внаслідок вступу в процес 

інших учасників справи, подання ними позовів, зустрічних позовів, відзивів, 

заперечень тощо, видається, що ухвала про факти та обставини, які підлягають 

встановленню, та про розподіл обов’язків щодо доказування, могла б бути базовою 

для доказування учасниками справи фактів та обставин, якими обґрунтовуються 

вимоги чи заперечення, та встановлення їх судом. Ухвала ж про закінчення 

з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами, яка постановляється судом 

після розгляду справи по суті відповідно до ч. 3 ст. 241 ЦПК України - своєрідним 

звітом про виконання ухвали про факти та обставини, які підлягають 

встановленню, та про розподіл обов’язків щодо доказування. 

15. У справах позовного, окремого та наказного проваджень різні джерела 

формування предмета доказування, оскільки різними є засоби відкриття 

провадження у справі, втім, незалежно від того, що є засобом звернення юридично 

заінтересованої особи до суду (позов, заява, заява про видачу судового наказу), усі 
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вони відповідно до вимог цивільного процесуального закону містять 

обґрунтування вимог із зазначенням відповідних доказів, що сприяє суду у 

визначенні фактів та обставин. 

Незалежно від виду судочинства (провадження), для встановлення фактів та 

обставин предмета доказування судом базовими є норми матеріального права, 

якими врегульовані відповідні правовідносини. 

16. У справах позовного, окремого та наказного проваджень правосуб’єктність 

різниться. На формування та коригування предмета доказування у справах 

позовного провадження впливають, насамперед, сторони та треті особи; у справах 

окремого провадження — заявники та інші заінтересовані особи. І у справах 

позовного провадження, і у справах окремого провадження особливе місце 

посідають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які 

залучаються судом на вимогу закону з метою надання висновків. Факти та 

обставини, зазначені у висновках, підлягають встановленню судом у сукупності з 

іншими фактами та обставинами. На відміну ж від позовного провадження, у якому 

процес носить змагальний характер, у справах окремого провадження змагальність 

обмежена, тому на формування предмета доказування заявники та заінтересовані 

особи не впливають настільки, наскільки у позовному провадженні. У справах 

наказного провадження в силу їх юридичної природи на формування предмета 

доказування впливає лише заявник (кредитор). 

17. У кожному з видів судочинств (проваджень) різним є становище суду у 

доказуванні: у справах позовного провадження — більш пасивне, у справах 

окремого провадження — більш активне, у справах наказного провадження 

доказування обмежене поданням заявником (кредитором) письмових доказів-

документів високого ступеня достовірності в обґрунтування заяви про видачу 

судового наказу. Зазначені сутнісні ознаки видів судочинств (проваджень) 

безумовно впливають на роль суду у формуванні предмета доказування. 

18. Обсяг фактів та обставин, які складають предмет доказування і підлягають 

встановленню судом та доказуванню юридично заінтересованими особами, не 

залежить від виду судочинства, а залежить: 1) від категорії справи та її обставин; 2) 
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вимог законодавства та підзаконних актів, які регламентують певні 

правовідносини, щодо кола фактів та обставин, які підлягають встановленню, та 

доказів, які їх підтверджують. 

19. Розпочинається формування предмета доказування під час вирішення 

судом питання про відкриття провадження у справі, на що впливає аналіз змісту 

позову (заяви). Результати аналізу змісту позову (заяви) дозволяють зробити певні 

припущення щодо фактів та обставин, які потребують встановлення з метою 

вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. 

20. У справах загального позовного провадження формування предмета 

доказування продовжується під час підготовчого провадження, чому сприяє: а) 

аналіз норм матеріального права; б) підготовче засідання, яке проводиться за 

участю учасників справи у справі з додержанням загальних правил, встановлених 

цивільним процесуальним законодавством для судового розгляду з відповідними 

винятками (ч. 1 ст. 198 ЦПК України);  

У справах окремого провадження формування предмета доказування 

продовжується під час підготовки справ до судового розгляду. 

21. Розвивається та завершується формування предмета доказування на стадії 

судового розгляду. Присутність у залі судового засідання усіх учасників процесу, 

реалізація ними прав та обов’язків, передбачених цивільним процесуальним 

законом, впливає на коригування та остаточне формування предмета доказування. 

Результати судової діяльності щодо встановлення фактів та обставин предмета 

доказування, відображаються в описовій та мотивувальній частинах судового 

рішення, яке ухвалюється та проголошується у стадії судового розгляду відповідно 

до ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 268 ЦПК України. 

22. Визнання фактів та обставин у цивільному процесі — право, реалізація 

якого сприяє отриманню доказів без доказування у спосіб, визначений законом. 

Факт чи обставина, стверджувані однією із сторін і визнані іншою, набувають 

характеру доказаних. 

23. У наукових джерелах для позначення одного й того самого явища 

одночасно оперують поняттями «факти, визнані стороною» та «безпірні факти». 
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Поняття «визнати» слід відрізняти від поняття «не оспорювати». З урахуванням 

етимології досліджуваних понять, поняття «визнати факт чи обставину» необхідно 

розуміти як «стверджувати істинність факту чи обставини». «Не оспорювати факт 

чи обставину» означає не заперечувати проти існування факту чи обставини. З 

точки зору доказового значення юридичних фактів та обставин, саме визнані факти 

та обставини несуть юридичне навантаження. Таким чином, очевидно, що 

законодавча конструкція «обставини, визнані сторонами…» закріплена у 

національному цивільному процесуальному законодавстві, є більш правильною, 

ніж «безспірні факти (обставини)», яка вживається науковцями. 

24. Правом визнавати факти та обставини цивільний процесуальний закон 

наділяє усіх учасників справи (ч. 1 ст. 82 ЦПК України). Враховуючи логіку 

визнання у цивільному процесі фактів та обставин та зміст даного інституту, 

видається, що таким учасникам справи як прокурор, органи державної влади тощо 

право визнавати факти та обставини належить у виключних випадках, лише у разі, 

коли вони посідають становище сторони, зокрема у справах про відшкодування 

шкоди. Право визнання фактів та обставин в абсолютному розумінні належить 

сторонам, третім особам, заявникам та окремим іншими заінтересованим особам у 

справах окремого провадження. 

25. Визнання фактів чи обставин не підміняє необхідності доказування фактів, 

які є підставою для ухвалення судового рішення, враховуючи положення ст. 78 

ЦПК України про допустимість доказів. 

26. Спираючись на лексичне значення поняття «визнавати» як «стверджувати 

своєю згодою, позитивно ставитись до існування кого-, чого-небудь, 

погоджуватись з чим-небудь тощо» видається, що визнання фактів та обставин не 

можна розглядати у відриві від пояснень, які надаються учасниками справи під час 

підготовчого  засідання, судового розгляду (ст. 197,  227, 229 ЦПК України) в усній 

формі, а протягом усього провадження – й у письмовій. 

27. Цивільне процесуальне законодавство окремо не встановлює строків, 

протягом яких може бути реалізоване право визнання фактів та обставин. 

Враховуючи зміст визнання фактів та обставин у цивільному процесі, його 
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взаємозв’язок із поясненнями, які можуть надаватися  під час підготовчого 

засідання та під час судового розгляду в усній формі, а протягом усього 

провадження – у письмовій в заявах по суті справи, видається, що й право визнання 

фактів та обставин може бути реалізоване протягом усіх етапах. Такий висновок 

узгоджується з основними засадами принципів рівності, змагальності, 

безпосередності та ін. Таким чином наукова позиція про  необхідність заборони 

визнання фактів та обставин у письмовому вигляді є надто категоричним, а 

положення ч. 1 ст. 82 ЦПК України, згідно якої суд може не прийняти визнання 

якщо є обгрунтований сумнів щодо достовірності цих обставин або добровільності 

їх визнання, є достатнім для уникнення можливих ризиків, пов'язаних з визнанням 

фактів та обставин.  

28. Законодавче положення про те, що обставини, визнані судом 

загальновідомими, не потребують доказування (ч. 3 ст. 82 ЦПК України), 

обумовлено тим, що істинність загальновідомих фактів є очевидною і доказування 

їх є нікчемним. 

29. Лише всесвітньовідомі та відомі на всій території України загальновідомі 

юридичні факти не потребують спеціального оформлення. Юридична природа 

локальних загальновідомих фактів потребує іншого сприйняття. Приміром, повінь 

на певній території України чи масштабна пожежа можуть визнаватися 

загальновідомими фактами лише на територіях, які постраждали від таких подій. 

Такі факти є загальновідомими для суддів та інших учасників процесу, які 

проживають на цих територіях, або наближених до них. Для суддів вищестоящих 

судів такі факти можуть й не бути відомими. Тому для визнання такого роду подій 

локальними загальновідомими фактами та звільнення від обов’язку їх доказування, 

необхідним є відповідне процесуальне оформлення шляхом постановлення 

мотивованої ухвали. 

 З метою уникнення ускладнень при перегляді рішень вищестоящими судами 

про визнання судом факту локальним загальновідомим, а також мотиви такого 

визнання повинні бути відображені в судовому рішенні. Всесвітньовідомі 

юридичні факти, а також юридичні факти, які відомі на території усієї України, не 
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потребують спеціального обґрунтування визнання їх загальновідомими у судовому 

рішенні. 

30. Преюдиціальні факти — це факти, які не потребують доказування, 

оскільки були встановлені іншим судом, зафіксовані у рішенні, яке набрало 

законної сили, тому є обов’язковими для інших судів. 

У разі якщо факти та обставини були встановлені в іншому судовому засіданні 

за відсутності особи, щодо якої ці факти та обставини встановлено, така особа 

повинна мати право їх підтвердити чи спростувати, в іншому разі це порушує 

конституційний принцип рівності перед законом та судом. 

31. Взаємозв’язок преюдиціальності фактів та обставин, встановлених судом 

та зафіксованих у рішенні, яке набрало законної сили, зі встановленими у цьому ж 

процесі правовідносинами зумовлює висновок про те, що у даному контексті 

можна говорити не лише про преюдиціальність окремих фактів та обставин або 

судових рішень, як це прийнято у науці, а й про преюдиціальний зв’язок справ у 

цілому, оскільки преюдиціальне значення або обов’язковий характер мають не 

лише встановлені судом факти та обставини, а й встановлені судом на їх підставі і 

відображені в рішенні, яке набрало законної сили, правовідносини. 

32. Судовими рішеннями (видами, формами судових рішень) згідно із ч. 1 ст. 

258 ЦПК України є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови, 4) судові накази, проте 

лише ті факти та обставини можуть вважатися судом такими, що мають 

преюдиціальне значення, які зафіксовані у рішенні суду, ухваленому внаслідок 

розгляду справи по суті, тобто у рішенні, яке містить відповідь на заявлені вимоги 

та заперечення. 

33. Враховуючи те, що  рішення суду, ухваленого чи постановленого 

внаслідок розгляду справи по суті, засновується на встановлених у судовому 

засіданні фактах та обставинах, видається правильним вважати, що застосовувані 

науковцями поняття «преюдиціальність встановлених судом фактів та обставин» та 

«преюдиціальність судового рішення» є в цілому рівнозначними і правильними. 

34. Конструкція ч. 5 ст. 82 ЦПК України, яка оперує поняттям «обставини, 

встановлені рішенням суду» є некоректною, оскільки не рішенням встановлюються 
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обставини, а судом, у рішенні ж суд лише відображає результати встановленого. 

Окрім того, у судовому рішенні відповідно до ч. 4 ст. 265 ЦПК України 

відображені і факти, і обставини. Тому видається, що редакція ч. 5 ст. 82 ЦПК 

України потребує уточнення у наступний спосіб: «Факти та обставини, встановлені 

судом та відображені (чи зафіксовані) в рішенні у цивільній, господарській або 

адміністративній справі, що набрали законної сили, не доказуються при розгляді 

інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено 

ці факти та обставини». У подібний спосіб потребує коригування й ч. 8 ст. 82 ЦПК 

України.  
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РОЗДІЛ 6.  СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДОКАЗУВАННЯ 

 

Доказування у будь-якій процесуальній галузі – насамперед, діяльність, 

функціонування, яке обумовлене потребою і реалізується завдяки прояву волі, саме 

тому суб'єктів, які його здійснюють, відносять до структурних елементів 

доказування [224, c. 14].  

Наукова дискусія про те, хто з учасників цивільного судочинства є суб’єктами 

доказування  - одна з найбільш гострих у цивільній процесуальній доктрині 

протягом багатьох років [334, c. 31].  Не менш гострою є й дискусія про правову 

природу прав та обов’язків у сфері цивільного процесуального доказування, їх 

баланс у контексті забезпечення права на справедливий суд [272, c. 118]. 

Розкриваючи ці питання, оперують різними поняттями, зокрема: «тягар 

доказування» [43, c. 243], «інститут розподілу доказових обов’язків» [171, c. 147] 

тощо. 

Зміни, які відбулись у цивільному процесуальному законодавстві України 

наприкінці ХХ—початку ХХІ століть, радикально змінили ідеологію цивільного 

судочинства. Цей радикалізм пов’язують, насамперед, із змінами в розподілі прав 

та обов’язків у доказуванні, а отже, й у зміні формату, моделі цивільного 

судочинства. З метою розширення змагальних засад, що притаманно цивільному 

судочинству найбільш розвинених країн світу, основам демократичного устрою 

суспільства, до ЦПК України було внесено низку поправок, які звузили функції 

суду, прокурора в сфері доказування у цивільних справах, і, навпаки, розширили 

коло прав та обов’язків інших суб’єктів доказування, насамперед, сторін. 

Не вдаючись до аналізу вчення про цивільні процесуальні правовідносини та 

їх учасників, якому присвятили праці найвідоміші процесуалісти минулого та 

сучасності [376; 392; 262, c. 95-148], у контексті теми даного дослідження 

необхідно зазначити наступне. Суб’єкти доказування у цивільному процесі — 

поняття, тісно пов’язане із загальною правосуб’єктністю у цивільному процесі, яка 

складається з передбаченими законом можливостями мати права та обов’язки 



 414 

(правоздатність), та можливостями їх реалізовувати (дієздатність). З урахуванням 

регламентації правосуб’єктності цивільним процесуальним законодавством 

України, усіх суб’єктів прийнято поділяти на три групи: 1) суд; 2) учасників справи 

(за ЦПК України 1963 та 2004 р. – осіб, які беруть участь у справі); 3) інших 

учасників судового процесу (у наукових джерелах, підручниках, їх іще називають 

«іншими учасниками цивільного процесу», «особами, які сприяють здійсненню 

правосуддя»). Розробниками нової редакції ЦПК України окремо виділено 

представників, які протягом тривалого періоду відносились до осіб, які беруть 

участь у справі (пар. 2 Глави 4 ЦПК України). 

Аналіз наукових та навчальних джерел свідчить про те, що наведена 

класифікація правосуб'єктності у цивільному судочинстві є загальноприйнятою і 

радикальні розбіжності стосовно належності того чи іншого суб'єкта до відповідної 

групи відсутні.  Висновки ж науковців про суб’єктів доказування у цивільному 

судочинстві є не лише неоднозначними, а іноді й полярними. 

Узагальнення наявних висновків сучасних вчених про склад суб’єктів 

доказування у цивільному процесі дозволяє зазначити про наступне: 1) до них 

включають усіх суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: суд, осіб, які 

беруть участь у справі, та інших учасників цивільного процесу [363, c. 218; 368, c. 

139]; 2) до суб’єктів доказування включено лише суд та осіб, які беруть участь у 

справі [326, c. 149]; 3) лише сторін та інших осіб, які беруть участь у справі [365, c. 

366; 172, c. 475]. 

Таким чином, висновки про склад суб’єктів доказування у цивільному процесі 

останнього періоду вже з урахуванням змін, які закріплені у чинному ЦПК 

України, є різними. Така розбіжність у поглядах на суб’єкти доказування у 

цивільному процесі очевидно викликана не лише різним уявленням про сферу 

доказування у цивільному процесі у цілому, а й нечітким регулюванням даного 

питання цивільним процесуальним законодавством. 

Належність певного суб’єкта цивільного процесу до тієї чи іншої групи 

зумовлює як загальне процесуальне становище, так і статус у доказуванні та 

встановленні фактів і обставин, однак належність до певної групи суб’єктів не 
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свідчить про тотожність обсягу прав та обов’язків у даній сфері, тому видається 

необхідним визначити роль та місце кожного суб’єкта. 

 

6.1. СТАНОВИЩЕ СУДУ В СФЕРІ ДОКАЗУВАННЯ 

У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

 

Суд — обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин, орган 

державної влади, на який державою та суспільством покладено функцію 

справедливо, неупереджено та своєчасно розглянути і вирішити цивільну справу, 

ефективно захистити порушені, невизнані або оспорюванні права, свободи чи 

інтереси відповідно до ч. 1 ст. 2 ЦПК України. Висновок про те, що в будь-яких 

процесуальних правовідношеннях одним із суб’єктів завжди виступає суд, є 

загальноприйнятим і не викликає дискусій [262, c. 109; 35, c. 71-72; 293, c. 129]. 

Особлива роль суду у складі суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин зумовлена тим, що доки позов чи заяву не подано до суду і судом не 

відкрито провадження у справі, цивільні процесуальні правовідносини не 

виникають. Виключенням із загального правила є, зокрема, передбачена законом 

можливість подання заяви про забезпечення позову, яка відповідно до ч. 2 ст. 149 

ЦПК України може бути подана до відкриття провадження у справі з метою 

запобігання ускладнень або унеможливлення виконання рішення суду, або 

ефективного захисту, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або 

інтересів позивача,  а також заяви про забезпечення доказів, яка також може бути 

подана до суду особою до пред’явлення нею позову в порядку, передбаченому ст. 

116 - 119 ЦПК України. У цих випадках можна говорити про виникнення 

цивільних процесуальних правовідносин до відкриття провадження у справі. 

Реформування цивільного процесуального законодавства України в напрямі 

посилення змагальних засад, яке розпочалося наприкінці ХХ ст., не могло не 

позначитися на процесуальному становищі суду в сфері доказування та 

встановлення фактів і обставин. Зміни у правах та обов’язках суду в цій сфері не 

вплинули на виникнення наукової дискусії з приводу доцільності запроваджених 
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новел. Аналіз наявних суджень з цього приводу дозволяє констатувати, що акценти 

в основному розставлені навколо активності чи пасивності суду у доказуванні та 

встановленні фактів і обставин, у зв’язку з чим виникає логічне питання про 

наповнення цих понять, про критерії, які визначають активність чи пасивність 

суду. 

Поняття «активний суд» та «пасивний суд» як основна ознака, яка охоплює 

загальне уявлення про становище суду в сфері доказування, виникли не сьогодні. 

Ступінь активності чи пасивності суду в доказуванні, встановленні фактів та 

обставин, в усі часи залежала від типу чи форми держави, державного та правового 

режиму, національних традицій тощо. Спираючись на основоположні засади 

доказування та встановлення фактів і обставин, закріплених у цивільному 

процесуальному законодавстві певного періоду часу, з’являлись й відповідні 

висновки про активність чи пасивність суду. Так, Статут цивільного судочинства 

1864 р. розцінюється сучасниками як акт, який закріплював пасивну поведінку 

суду у доказуванні як основоположну засаду цивільного судочинства, оскільки ст. 

367 Статуту містила положення про те, що «Суд ні в якому разі не збирає сам 

доказів чи довідок, а засновує своє рішення виключно на доказах, наданих 

сторонами» [55, c. 184]. Процесуалісти ж того часу не були настільки категоричні. 

Зокрема Є. В. Васьковський писав: «…укладачі Статуту зовсім не бажали провести 

в процесі сувору змагальність та поставити суд в абсолютно пасивне становище 

спостерігача процесуальної боротьби сторін; навпаки, вони закликали суд до 

активної участі у встановленні фактичного матеріалу справ, що розглядаються, але 

тільки не як самостійного дослідника, а в ролі помічника та радника сторін. В 

обґрунтування ним наведені, зокрема, положення Статуту, які надавали право суду 

призначати за власним переконанням огляди (ст. 507), експертизи (ст. 515), 

вимагати пояснень від сторони, яка виражається неясно чи невизначено (ст. 335) 

тощо [43, c. 105-106]. Таким чином, наведені вище висновки сучасників щодо 

пасивності суду та чистої змагальності цивільного судочинства кінця XVIII—

початку XX століть, зроблені на підставі положень Статуту цивільного 

судочинства 1864 р., є суперечливими. 
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Висновки про те, що суд став активним суб’єктом доказування після 

прийняття ЦПК УРСР 1924 р., виникли у зв’язку з тим, що ЦПК УРСР 1924 р., у 

порівнянні зі Статутом 1864 р., нівелював соціальну функцію правосуддя, 

диспозитивність цивільного судочинства і суттєво обмежив його змагальний 

характер, які є фундаментальними основами цивільного судочинства. Статті 5, 118 

та інші покладали на суд обов’язок не обмежуватися лише доказами, наданими 

сторонами [262, c. 77]. 

ЦПК України 1963 р. також передбачав обов’язок суду, не обмежуючись 

наданими матеріалами та поясненнями, вживати усіх передбачених законом 

заходів для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування дійсних обставин 

справи, прав та обов’язків сторін (ст. 12). 

На думку вчених, активність суду у збиранні доказів у радянський період 

виражалась у тому, що за власною ініціативою суд мав право: 1) передати стороні 

запит суду для отримання доказів та подання його до суду; 2) витребування доказів 

безпосередньо від осіб; 3) призначити експертизу; 4) оглянути на місці; 5) 

направити судове доручення [92, c. 139]. 

Внесення у 1996 р. радикальних змін до ЦПК 1963 р., якими було значно 

обмежено суд у праві витребувати докази при розгляді та вирішенні справ 

позовного провадження, прийняття у 2004 р. нового ЦПК України, у якому 

змагальні засади були розширені, стали підставою виникнення висновків про 

набуття цивільним процесом України змагального характеру, про те, що у 1996 р. 

на зміну процесу слідчому прийшов процес змагальний з акцентом на зміну ролі 

суду в ньому [365, c. 98]. 

Аналіз наукових висновків, які грунтуються на положеннях ЦПК України 

2004 р. свідчить про те, що все частіше звуження повноважень суду в сфері 

доказування піддається критиці, а окремі вчені однією з основних причин, які 

зумовлюють необхідність оптимізації цивільного судочинства, та гарантією 

досягнення його завдань, пропонують розглядати саме активність суду, згідно з 

якою з боку суду має відбуватися не лише керівництво рухом процесу, а й 

проявлення активності (ініціативності) у процесі доказування. Для усунення 
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неповноти судового розгляду (коли сторона через відсутність юридичної освіти, 

нездатність користуватися правовою допомогою чи з інших причин, не виконує 

свій процесуальний обов’язок надати суду докази) суд все ж таки має проявляти 

активність (ініціативність) у процесі доказування у встановленні обставин справи 

та перевірку їх доказами [160, c. 55-56]. 

Досвід окремих країн засвідчує, що законодавчі обмеження функціональних 

прав суду в сфері цивільного процесуального доказування залежать від категорії 

цивільної справи. Зокрема, у ФРН у справах, що виникають з трудових 

правовідносин становище суду змінюється, розширюються його повноваження та 

активність, суддя проявляє більшу активність, проводить розслідування, 

неформальні дискусії зі сторонами, що є відходом від принципів змагальності та 

диспозитивності [391, c. 106].  

Вітчизняні практики також наголошують на необхідності можливої активної 

ролі суду в процесі доказування при розгляді та вирішенні судами спорів про 

спадкування, оскільки «декларований нейтралітет суду в цивільному судочинстві 

неодмінно зіштовхується з актуальними потребами і вимогами захисту прав та 

інтересів осіб, які іншим чином не можуть бути захищені. Насамперед, йдеться про 

малолітніх, неповнолітніх дітей, інвалідів, осіб похилого віку, осіб, над якими 

встановлено опіку або піклування [143, c. 172], а такі особи беруть участь у 

справах, які віднесені законодавцем до різних видів судочинств чи проваджень. 

Все більше висловлюється сумнівів щодо «байдужості» суду у сфері 

доказування у зв’язку із посиленням змагальних засад відомими процесуалістами, 

та й сама змагальна модель у цілому піддається критиці. Зокрема В. В. Комаров 

вказує на наступне: «У західній доктрині об’єктом критики стала змагальна 

система цивільного судочинства, яка гарантує процедурне правосуддя, але за 

своєю суттю менш вдало задовольняє принцип незалежного правосуддя відповідно 

до закону. На думку західних фахівців, сучасному цивільному процесу потрібна 

процедура, яка робить менше акцент на свободі сторін, а більше — на досягненні 

правильних рішень» [147, c. 151]. 
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Таким чином, останнім часом все частіше наголошується на необхідності 

посилення активності суду в доказуванні та встановленні фактів і обставин, хоча 

окремі процесуалісти і вважають, що «коли суд є активним учасником, його 

діяльність розглядається суспільством як розслідування, втручання держави у 

протиборство сторін з метою встановлення істини» [185, c. 129]. 

Аналіз історичних джерел, поглядів науковців дозволяє констатувати, що 

поняття «активність суду» чи «пасивність суду», що зазвичай вживаються як 

критерії, які серед інших є визначальними для уявлення про модель (тип, форму) 

цивільного судочинства відповідної країни, пов’язані, насамперед, зі специфікою 

законодавчого регулювання процесуального порядку витребування доказів судом 

[185, c. 272]. 

Витребування доказів судом, — поняття, яке належить до інституту 

забезпечення доказів у цивільному процесі. Враховуючи зміст ст. 116 ЦПК 

України, витребування доказів — один із способів їх забезпечення, тому видається 

логічним, що ст. 84 ЦПК України, яка регулює процесуальний порядок 

витребування доказів судом, повинна бути розміщена після пар. 8 Глави 5 ЦПК 

України, яка регулює інститут забезпечення доказів у цілому.  

Законодавець витребування доказів судом пов’язує виключно з 

неспроможністю учасників справи надати докази самостійно. Частиною 1 ст. 84 

ЦПК України встановлено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно 

надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таким 

чином, поважність причин, які унеможливлюють подання доказів учасниками 

справи,  встановлюється судом, а отже, й саме витребування залежить від розсуду 

суду, адже масив положень ст. 84 ЦПК України засвідчує, що витребування доказів 

– право а не обов'язок суду.  

Для клопотання про витребування доказів закон встановив такі ж само строки 

подання, як і для доказів (ч. 1 ст. 84, ч. 2 та 3 ст. 84 ЦПК України). Якщо ж 

клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без 

задоволення. Спосіб у даному випадку може бути один, — постановлення ухвали 

про відмову в задоволенні клопотання про витребування доказу (доказів), оскільки 
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ч. 2 ст. 258 ЦПК України передбачено, що клопотання та заяви осіб, які беруть 

участь у справі, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал. 

Протягом тривалого періоду цивільне процесуальне законодавство не 

встановлювало спеціального обов'язку постановляти ухвалу про витребування 

доказів, у зв'язку з чим окремими науковцями висловлювалась точка зору про 

необхідність закріплення відповідного положення у цивільному процесуальному 

законодавстві, обгрунтовуючи тим, що витребування доказів судом в окремих 

випадках є єдиним шляхом, який дозволяє обґрунтувати вимоги чи заперечення 

особам, які потребують судового захисту, тому постановлення такої ухвали з 

конкретизацію усіх процесуальних дій, пов'язаних з витребуванням доказів, є 

необхідним [65, c. 298].  

 Розробниками нової редакції ЦПК України дану прогалину усунено, 

відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю 

ухвалою витребовує відповідні докази. Втім, така однозначна регламентація 

процесуального порядку витребування доказів судом, яка може здійснюватись 

виключно у випадку надходження відповідного клопотання, стосується лише 

цивільних справ, які розглядаються та вирішуються судами в порядку позовного 

провадження. По-іншому питання про право та обов’язок суду витребувати докази 

вирішено законодавцем у справах окремого провадження. Згідно з ч. 2 ст. 294 ЦПК 

України з метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою 

витребувати необхідні докази. Така позиція законодавця виправдана і 

підтримується дослідниками проблем доказування, і це правильно, оскільки велика 

кількість справ окремого провадження стосується захисту прав, свобод та інтересів 

неповнолітніх осіб, а також осіб, які в силу різних причин не можуть самостійно 

реалізувати своє право на судовий захист, зокрема справи про усиновлення, про 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, про надання особі психіатричної 

допомоги в примусовому порядку та ін. Що ж стосується справ, які не мають 

такого характеру, але віднесені законодавцем (ст. 293 ЦПК України) до справ 

окремого провадження, зокрема справ про визнання спадщини відумерлою, про 

розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
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та фізичних осіб та ін., то передбачена ЦПК можлива активність суду у збиранні 

доказів уявляється сумнівною. 

Абсолютна свобода суду в доказуванні у справах окремого провадження є 

розповсюдженою практикою в багатьох країнах, зокрема відповідно до ст. 26 ЦПК 

Франції, суддя вправі мотивувати своє рішення будь-якими фактами, які 

відносяться до справи, що ним розглядається, включаючи й ті, на які сторони не 

посилались, для чого вживає, у тому числі й за власною ініціативою, будь-яких 

належних заходів для з’ясування обставин [91, c. 52]. 

Положення ч. 2 ст. 294 ЦПК України про те, що у справах окремого 

провадження з метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою 

витребувати необхідні докази, зумовлює виникнення питання про те, чи мають 

право заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження 

клопотати перед судом про витребування доказів?  

 Розділом IV ЦПК України «Окреме провадження» питання про можливість 

заявників та інших заінтересованих осіб клопотати перед судом про витребування 

доказів окремо не урегульовано. Разом з тим: а) ч. 1 ст. 84 ЦПК України 

кореспондує право подавати клопотання про витребування доказів усім учасникам 

справи, заявники ж та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження 

відповідно до ч. 3 ст. 42 ЦПК України належать до складу учасників справи; б) 

заявники та інші заінтересовані особи мають права та обов'язки сторін, крім 

випадків, передбачених у розділі ІV ЦПК України згідно із ч. 8 ст. 49 ЦПК 

України, а розділ IV ЦПК України обмежень у зверненні із клопотаннями про 

витребування доказів не містить. Таким чином, перешкод у реалізації заявниками 

та іншими заінтересованими особами у справах окремого провадження права на 

звернення до суду із заявою про витребування доказів немає. Питання ж про право 

клопотати перед судом про витребування доказів зяавниками та боржниками у 

справах наказного провадження, лишається відкритим. Очевидно, це пов’язано, в 

першу чергу, з тим, що наказне провадження вважається спрощеним видом 

судочинства, оскільки суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 

п'яти днів з дня надходження заяви, без судового засідання і повідомлення 
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заявника і боржника (ч. 1 ст. 167 ЦПК України). Такий порядок вирішення 

цивільних справ, а вірніше, відсутність процедур, наявних у справах позовного та 

окремого провадження, зумовлює виникнення логічного питання про право 

юридично заінтересованих осіб — заявників звертатися до суду із заявою про 

витребування доказів. Приміром, за наявності наміру подати заяву про стягнення 

нарахованої, але не виплаченої заробітної плати установа, підприємство чи 

організація не видають заінтересованій особі документ про нарахування заробітної 

плати, яким необхідно обґрунтувати заяву про видачу судового наказу.  

Видається, що спрощений порядок вирішення судами справ наказного 

провадження не повинен давати підставу вважати, що принаймні заявники у 

справах наказного провадження не мають права звертатися до суду з клопотанням 

про витребування доказів у порядку, передбаченому ст. 84 ЦПК України, оскільки 

вони також належать до учасників справи відповідно до ч. 2 ст. 42 ЦПК України. 

Окрім того, таке право повинно належати заявникам у справах наказного 

провадження, оскільки так само, як і у сторін та третіх осіб у справах позовного та 

у заявників у справах окремого проваджень, можливість гарантованого 

Конституцією України права на судовий захист може залежати від можливості 

обґрунтування заяви про видачу судового наказу відповідними доказами. 

Підсумовуючи наведене вище видається можливим заначити, що 

витребування доказів у цивільному судочинстві — один із способів забезпечення 

доказів судом, спрямований на сприяння сторонам та іншим учасникам справи у 

збиранні та поданні доказів до суду з метою обґрунтування вимог чи заперечень, а 

суду, — у встановленні фактів та обставин, ухвалення законного та обґрунтованого 

рішення. 

Умовою витребування доказів є ініціатива сторін чи інших учасників справи, 

виражена у клопотанні, зверненому до суду. 

Вертаючись до тези про те, що специфіка регулювання цивільним 

процесуальним законодавством відповідної країни процесуального порядку 

витребування доказів, — один з критеріїв, який визначає ступінь активності чи 

пасивності суду в сфері доказування у цілому, таким чином, у цивільному 
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судочинстві України в справах позовного та наказного проваджень процесуальне 

становище суду можна характеризувати як більш пасивне, а у справах окремого 

провадження — більш активним у зв’язку з передбаченим ч. 2 ст. 294 ЦПК України 

правом суду за власною ініціативою витребувати докази. 

У контексті досліджуваного не може не викликати сумнів сам термін 

«пасивність суду», оскільки пасивність, враховуючи етимологію даного поняття, 

може розцінюватися як бездіяльність, байдужість, інертність [207, c. 216], тому 

видається оптимальним говорити про законодавчі обмеження в активності суду у 

виконанні функцій щодо наповнення справи доказами, які сторони та інші 

учасникам справи можуть реалізувати самостійно. 

Як вже йшлося вище, витребування доказів — важлива функція суду, яка 

сприяє сторонам, іншим учасникам справи, у доказуванні, а специфіка 

законодавчого регулювання порядку витребування доказів, — критерій, який 

визначає роль суду в доказуванні, — активну чи пасивну. Втім, не лише 

витребування включають до таких критеріїв. Особливості регулювання цивільним 

процесуальним законодавством інституту збирання судом доказів, також 

впливають на уявлення про роль суду у доказуванні. 

У ЦПК України в редакції 2017 р. концепт «збирання доказів судом» зазнав 

значного коригування. Закріпивши загальне правило про те, що збирання доказів у 

цивільних справах не є обов'язком суду, водночас, визначено випадки, які 

дозволяють суду збирати докази за власною ініціативою. Так, суд має право 

збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи у випадках, 

коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які 

визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (ч. 2 ст. 13 ЦПК 

України), а також у разі, коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні 

учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо 

доказів (ч. 7 ст. 81 ЦПК України).  

Закріплення зазначених новел було необхідною мірою, оскільки внаслідок 

побудови змагального цивільного судочинства в Україні суд був позбавлений будь-

яких повноважень по наповненню справ позовного провадження доказів. Судова ж 
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практика стикнулась з тим, що у випадках, коли необхідним було втручання суду  в 

процес наповнення справи доказами, у суду не було на це законодавчих підстав. 

Тому окремі процесуалісти, спираючись на проблеми вітчизняної судової 

практики, а також на досвід зарубіжних країн, обгрунтовано наголошували на 

необхідності закріплення вищезазначених положень [65, c. 382]. 

У цивільній процесуальній доктрині протягом тривалого часу збирання 

доказів судом пов'язують також із здійсненням повноважень, спрямованих на 

наповнення справи доказами за межами юрисдикції суду.  

Згідно зі ст. 87 ЦПК України суд, який розглядає справу або заву про 

забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його 

теритріальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні процесуальні 

дії. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що 

розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, обставини, що 

підлягають з’ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення, 

зокрема перелік питань, поставлених учасниками справи та судом свідку. 

Протоколи і всі зібрані при виконанні доручення матеріали невідкладно 

пересилаються до суду, що розглядає справу (ст. 88 ЦПК України). 

Судове доручення про надання правової допомоги може бути звернено не 

лише до іншого суду в межах території України, а й до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави в порядку, передбаченому статтями 498, 

499 ЦПК України. Необхідність у збиранні доказів на території інших держав 

виникає, як правило, при розгляді та вирішенні справ з іноземним елементом. 

Серед передумов звернення з таким дорученням — необхідність вручення 

документів, отримання доказів, проведення інших процесуальних дій на території 

іншої держави [69, c. 44-47]. 

Направлення судового доручення та його виконання сприяє сторонам, а також 

іншим учасникам справи, в обґрунтуванні вимог та заперечень, а суду — у 

встановленні фактів та обставин, в ухваленні законного та обґрунтованого 

рішення, що обумовлено обов’язком суду, встановленим п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК 
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України, — сприяння учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених цивільним процесуальним законодавством. 

Аналіз ст. 87 ЦПК України, яка є основною у регулюванні процесуального 

порядку збирання доказів судом, дозволяє констатувати, що для вирішення 

питання про необхідність збирання доказів за межами територіальної підсудності 

суду закон не вимагає клопотання з боку учасників справи у спосіб, передбачений 

ЦПК України для витребування доказів судом. Така законодавча конструкція 

сприяє виникненню інтересу у контексті співвідношення витребування доказів 

судом та їх збиранням. 

Підставою збирання доказів судом є виникнення потреби у збиранні доказів, 

підставою  витребування -  відсутність можливості у учасника справи самостійно 

надати докази (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 84 ЦПК України). Абсолютно очевидно, що обидва 

випадки об'єднує одне – у учасників справи виникли складнощі у збиранні доказів 

та у поданні їх до суду. Таким чином, передумови збирання доказів судом та 

причини витребування, за сенсовим навантаженням збігаються. У даному зв'язку 

видається логічним, що  й умовою збирання доказів судом має бути надходження 

клопотання з боку учасника справи. Очевидно також, що з метою врегулювання 

питання про необхідність подання клопотань про збирання доказів, уникнення 

збирання доказів судом за межами його територіальної підсудності на користь 

однієї зі сторін тощо, до ст. 87 ЦПК необхідно внести відповідні зміни. 

Окрім специфіки законодавчого регулювання процесуального порядку 

витребування та збирання доказів судом як контентів, які впливають на загальне 

уявлення про модель цивільного судочинства певної країни, видається 

обгрунтованим  до складу факторів, які визначають ступінь активності чи 

пасивності суду у доказуванні, включати й особливості законодавчого 

регулювання питання про те, чи має право суд вказувати сторонам та іншим 

учасникам справи на докази (додаткові докази), якими особа може обґрунтувати 

свої вимоги чи заперечення.  

У зв’язку з наповненням наприкінці минулого століття – на початку 

нинішнього, цивільного процесуального законодавства України змагальними 
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новелами, про які йшлося вище, виникла широка наукова дискусія з приводу 

співвідношення змагального цивільного судочинства та права суду вказувати на 

докази, якими можуть бути обгрунтовані вимоги чи заперечення. 

На думку окремих вчених, суд не може зобов’язати сторони подати докази на 

підтвердження своїх вимог чи заперечень, він лише може запропонувати сторонам 

подати додаткові докази, якщо доказів у справі може бути недостатньо для 

ухвалення рішення [365, c. 366]. Інші ж вважають, що у змагальному судочинстві 

при збиранні доказів суд не лише вправі, а й зобов’язаний роз’яснити сторонам усі 

можливі засоби та способи доказування, керуючись науковими знаннями, 

професійним та життєвим досвідом, а на розвитку цивільного процесу неминуче 

позначається пропозиція суду подати додаткові докази [358, c. 395-396] тощо. 

Цивільним процесуальним законодавством України 2004 р. питання про право 

суду вказувати сторонам, іншим особам, які беруть участь у справі, на факти та 

обставини, які складають предмет доказування, та докази, якими можна 

обґрунтувати вимоги чи заперечення, однозначно не врегульовано не було. 

Водночас, відсутність прямої норми  у ЦПК України 2004 р. про право суду 

вказувати на факти та обставини, які підлягають встановленню, та докази, яких не 

вистачає для їх обґрунтування, не означало, що опосередковано положення 

цивільного процесуального законодавства вказували на таку можливість.  Так, 

зокрема, ч. 4 ст. 10 ЦПК України 2004 р. встановлювала, що суд сприяє всебічному 

і повному з’ясуванню обставин справи: роз’яснює особам, які беруть участь у 

справі, їх права та обов’язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених ЦПК 

України. Пунктами 3 та 4 ч. 6 ст. 130 ЦПК України 2004 р., яка регулювала 

процесуальний порядок проведення попереднього судового засідання, також було 

встановлено, що, якщо спір не врегульовано на даному етапі судочинства, суд 

визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору, з’ясовує, які 

докази подані чи подаються на попередньому судовому засіданні. З урахуванням 

того, що попереднє судове засідання проводилось із залученням сторін та інших 

осіб, які беруть участь у справі (ч. 2 ст. 130 ЦПК України 2004 р.), таким чином й 
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з’ясування питань про факти та докази логічно не могло здійснюватися без 

співробітництва суду з особами, які беруть участь у справі. Отже, прямих заборон 

вказувати сторонам, іншим юридично заінтересованим особам, на докази, яких не 

вистачає, ЦПК України 2004 р. не містив, суд мав право роз’яснити право та 

обов’язок обґрунтувати відповідну вимогу чи заперечення, попередити про 

наслідки неподання доказів.  

Судова практика часів дії ЦПК України 2004 р. засвідчує, що незважаючи на 

неврегульованість зазначеного питання суди зазначали про факти, які потребують 

встановленню та докази, які є необхідними для цього. Зокрема, у зв’язку з 

необхідністю встановлення причинно-наслідкового зв’язку юридичних фактів, що 

встановлювалися [231]. 

Розробниками ЦПК України в редакції 2017 р. питання про право суду 

вказувати на факти та обставини предмета доказування та докази, якими вони 

можуть бути підтверджені чи спростовані,  конкретизовано значною мірою. 

Стаття 12 чинного ЦПК України, яка визначає змагальну ідеологію цивільного 

судочинства України закріплює, що суд сприяє учасникам судового процесу в 

реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом. Зазначене положення вірогідно 

слід розцінювати й як законодавчо закріплене право суду роз’яснювати зміст 

предмета доказування та зазначати про докази, необхідні для обгрунтування вимог 

чи заперечень, оскільки реалізуючи таке право суд саме сприяє у реалізації 

учасниками процесу прав та обов’язків, у судовому захисті в цілому. Окрім того, 

законодавець у цьому напрямку пішов далі, запровадивши положення п. 5 ч. 2 ст. 

197 ЦПК України, згідно з яким суд може роз’яснювати учасникам справи, які 

обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи 

іншим учасником справи.  

Здавалось би, питання вирішено. Водночас, не складно помітити, що зазначені 

положення не зобов’язують суд роз’яснювати учасникам справи  зміст предмета 

доказування та вказувати на необхідні докази, це – право суду, до того ж ст. 197 

ЦПК України урегульовує підготовче засідання, яке є інститутом виключно 

загального позовного провадження, таким чином, питання, що аналізується, 
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залишилось вікритим для справ спрощеного позовного провадження та інших 

видів. Вважаючи, що роз’яснення змісту предмета доказування та про докази, яких 

не вистачає для обгрунтування вимог чи заперечень, – вельми важливі елементи 

забезпечення права на судовий захист видається, що сторони у спрощеному 

позовному провадженні, заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого 

провадження не повинні бути позбавлені можливості знати про факти та 

обставини, які підлягають доказуванню, та про докази, необхідні для їх 

підтвердження чи спростування.  

У справах окремого провадження закріплена ч. 2 ст. 294 ЦПК України свобода 

суду у витребовуванні доказів за власною ініціативою може сприяти й висновку 

про те, що суд має право роз'яснювати заявникам та іншим заінтересованим особам 

про факти та обставини, що підлягають доказуванню, та докази, яких не вистачає 

для їх обґрунтування. Натомість, у порядку окремого провадження розглядається 

велике коло цивільних справ, які умовно можна поділити на справи, які стосуються 

захисту прав, свобод та інтересів осіб, які потребують особливої уваги з боку 

держави (справи про усиновлення, про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку та ін.), і справ, які такої природи не мають, наприклад, 

справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, про визнання 

спадщини відумерлою, про розкриття банками інформації, яка містить банківську 

таємницю, тощо. У даному зв'язку логічною є думка про те, чи  повинно залежати 

право суду вказувати на факти та обставини, а також на докази, необхідні для їх 

обґрунтування, від природи справи. Очевидно, ні. Завдання правосуддя, 

встановлені ч. 1 ст. 2 ЦПК України, є загальними для усіх справ, окрім того, 

заявники та заінтересовані особи у справах окремого провадження відповідно до ч. 

8 ст. 49 ЦПК України, мають права і обов’язки сторін, таким чином, на них 

повинно розповсюджуватися право бути повідомленими про факти та обставини, 

які підлягають встановленню судом, та докази, яких не вистачає для їх 

обґрунтування. Лише юридична природа справ, які вирішуються судами в порядку 

наказного провадження, не дозволяє стверджувати про можливість суду вказувати 
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на факти і обставини, а також на докази, необхідні для їх обґрунтування в силу 

процедурних особливостей наказного провадження, про які йшлося вище. 

Традиції правосуддя в нашій країні й сьогодні впливають на суд, який не може 

абсолютно дистанціюватися від потреб сторін та інших учасників справи, бути 

сторонніми спостерігачами, а обов’язок ухвалити законне та обґрунтоване рішення, 

який покладається законом на суд, зумовлює таку поведінку. Відсутність 

однозначності в регулюванні даного питання національним цивільним 

процесуальним законодавством України також сприяє тому, що на практиці суди 

як першої, так і апеляційної інстанцій досить активно вказують особам, які беруть 

участь у справі, на докази, яких не вистачає для всебічного, об’єктивного розгляду 

цивільної справи [46, c. 66]. 

У контексті досліджуваної проблематики цікавим є досвід європейських країн, 

зокрема Словенії. Закон Словенії про цивільне судочинство (ст. 285) передбачає 

матеріально-процесуальне керівництво. Суддя обмежений фактами та доказами, 

що представлені сторонами, але має право і обов’язок спрямовувати сторони 

(питаннями, зауваженнями та вказівками), щоб доповнити та з’ясувати факти, що 

заявлені ними. Судді також слід попередити сторони про недостатність наданих 

ними доказів і вказати їм на те, у який спосіб розподілений тягар доказування. 

Суддя також повинен відкрито обговорювати зі сторонами усі юридичні питання, 

які були упущені сторонами. Причому ці права суд може реалізовувати як під час 

судового розгляду, так і під час підготовки справи [58, c. 462]. 

Параграф 448 ЦПК ФРН передбачає, що суд має право без клопотання сторін 

та без урахування тягаря доказування, розпорядитися про допит однієї зі сторін або 

обох сторін про відповідний факт, якщо результати засідань по збиранню, 

дослідженню та оцінці доказів, якщо такі проводились, є недостатніми для того, 

щоб він міг переконатися в істинності факту, який підлягає доказуванню [103, c. 

104]. 

У країнах, які належать до англосаксонської правової сім’ї і традиційно 

вважаються країнами із змагальною моделлю судочинства, також немає 

байдужості суду у сфері доказування. Зокрема за Правилами цивільного 
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судочинства 1998 р., які є основним джерелом цивільного процесуального права в 

Англії, при підготовці справи до судового розгляду суд наділяється 

повноваженнями контролю над доказами. Це здійснюється шляхом дачі вказівок 

щодо спірних питань, які потребують доказів, характеру цих доказів, а також 

способів подання їх до суду. За раніше діючим законодавством у судді не було 

таких повноважень [168, c. 78]. 

Очевидно, що закріплення у цивільному процесуальному законодавстві 

України положень, які б надавали право суду вказувати як на факти та обставини, 

які повинні бути доказані, так і на докази, якими можуть буди підтверджені чи 

спростовані факти чи обставини, на недостатність доказів, є доцільним і не може 

розцінюватись як діяльність на користь певної сторони, оскільки предмет 

доказування у цивільному процесі встановлюється судом [67, c. 54-58]. Таким 

чином, сторона чи інший учасник справи може й не знати усієї сукупності фактів 

та обставин, які підлягають встановленню. У даному зв'язку видається 

обгрунтованою наукова позиція, яка реалізована у п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК України, 

про необхідність закріплення у цивільному процесуальному законодавстві 

положення про те, що суд має право вказати сторонам, іншим особам, які беруть 

участь у справі, на факти та обставини, які підлягають доказуванню, а також на 

недостатність поданих ними доказів [65, c. 307].  

 Вірогідно, поєднання сприяння суду у такий спосіб у доказуванні та 

створення умов для реалізації змагальних прав сторонами та іншими учасниками 

справи й дозволяє досягти мети цивільного судочинства, закріпленої у ч. 1 ст. 2 

ЦПК України, але при цьому суд не повинен перебирати на себе функції сторін та 

інших учасників справи. 

Становище суду в сфері цивільного процесуального доказування не 

обмежується лише сприянням у доказуванні учасникам судового процесу у 

способи, розкриті вище. Обсяг даного дослідження не дозволяє розкрити усі 

можливі дії суду, які можуть підпадати під «сприяння». Відстоюючи позицію про 

те, що суб'єктами доказування у цивільному судочинстві є юридично 

заінтересовані особи, а це, згідно ст. 42 ЦПК України, учасники справи, а завдання 
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суду – встановити факти та обставини на підставі доказаного, таким чином, до 

контенту «встановлення фактів та обставин судом» видається обгрунтованим 

віднести комплекс повноважень, пов’язаних з обов’язками встановлення судом 

фактів та обставин, ухвалення законних та обґрунтованих рішень. До таких 

обов'язків, насамперед, слід віднести: 1) формування предмета доказування (ч. 2 ст. 

77 ЦПК України), 2) дослідження доказів (ст. 229 та ін. ЦПК України), 3) оцінку 

доказів, результати якої повинні бути відображенні у судовому рішенні (ст. 89 

ЦПК України). 

Оскільки зміст зазначених повноважень грунтовно розкривається в інших 

розділах роботи, з метою уникнення повторів видається логічним на даному етапі 

зауважити на наступному: становище суду у сфері цивільної процесуальної 

діяльності, яка досліджується, необхідно розглядати в двох площинах: 1) сприяння 

учасникам справи у доказуванні та доведенні (витребування доказів, збирання 

доказів тощо); 2) виконання вимог цивільного процесуального закону, 

спрямованих на встановлення юридичних фактів і обставин у зв'язку з 

необхідністю ухвалення законного та обгрунтованого рішення. 

 

6.2. УЧАСНИКИ СПРАВИ ЯК СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Учасників справи (осіб, які беруть участь у справі за ЦПК України 1963 та 

2004 р.), з акцентом на сторони, завжди включали і включають до суб’єктів 

доказування у цивільному процесі [83, c. 92; 358, c. 283; 326, c. 149; 382, c. 5; 11, c. 

71], дане питання дискусій не викликає, втім, до даної групи суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин належить досить велике коло осіб, кожна з яких 

посідає окреме місце як у цивільному процесі в цілому, так і в сфері доказування, 

що обумовлено сукупністю факторів. 

Аналіз наукових та навчальних джерел засвідчує, що науковцями та 

практиками прийнято давати узагальнюючу характеристику статусу учасників 

справи у доказуванні, що видається не зовсім правильним, оскільки не дає 
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цілісного уявлення про місце кожного з них у даній сфері цивільної процесуальної 

діяльності. Тому видається доцільним виокремлення ознак, які характеризують 

специфіку становища кожного учасника справи у доказуванні. 

Учасниками справи відповідно до ст. 42 ЦПК України є: сторони, треті особи 

у справах позовного провадження; заявник та боржник у справах наказного 

провадження; заявники, інші заінтересовані особи у справах окремого 

провадження. Незалежно від виду провадження, у якому розглядається та 

вирішується справа, учасниками справи можуть бути також органи та особи, яким 

законом надано право звертатися до суду  в інтересах інших осіб, а також учасники 

(сторони) третейського, арбітражного розгляду тощо. 

Кожен учасник справи – суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, 

наділений цівільним процесуальним законом власним набором прав та обов'язків, 

який залежить від багатьох факторів. Приміром, сторони, треті особи — суб’єкти, 

вирішення спору про право між якими є предметом судової діяльності у справах 

позовного провадження. Заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого 

провадження – учасники цивільного судочинства, яких прийнято вважати 

основним суб’єктами, які беруть участь у безспірних справах. Органи та особи, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, а ними, 

відповідно до ст. 56 ЦПК України є органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, прокурор тощо, уповноважені здійснювати 

представництво (захист) у суді прав, свобод та інтересів осіб, інтересів суспільства 

та держави у спосіб та порядку, визначених законом. 

Об'єднання законодавцем такої великої кількості різних суб'єктів цивільних 

процесуальних правовідсин в одну групу не означає що їх становище у цивільному 

судочинстві  є однаковим, і, в першу чергу, різниться мета участі.  

Законодавча конструкція ст. 42 ЦПК України, яка встановлює склад  

учасників справи, за метою участі у цивільному судочинстві дозволяє усіх 

суб'єктів, які належать до цієї групи, диференціювати у наступний спосіб: 1) осіб, 

участь яких спрямована на захист власного юридичного інтересу (сторони, треті 
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особи, заявники у справах окремого та наказного проваджень тощо). Юридичний 

інтерес таких осіб має одночасно і матеріально-правовий, і процесуально-правовий 

характер; 2) органів та осіб, юридичний інтерес яких має публічний характер, 

пов’язаний з виконуваними функціями. Зокрема, діяльність органів та осіб, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи держаної влади, органи 

місцевого самоврядування та ін.) у цивільному судочинстві, зумовлена 

необхідністю захисту інтересів інших осіб або суспільних чи державних інтересів 

на виконання повноважень, визначених законом. Юридична заінтересованість 

таких суб’єктів носить, здебільшого, процесуальний характер.  

У цивільній процесуальній доктрині розповсюджена обгрунтована точка зору 

про те, що юридична заінтересованість є фактором, який є визначальним у 

доказуванні та слугує основою, яка спонукає заінтересовану особу доказувати [171, 

c. 154], що інтерес, — важливий елемент, що впливає на доказування [358, c. 283], 

та й загальне процесуальне становище осіб, які беруть участь у справі, залежить 

саме від характеру їх заінтересованості у процесі [320, c. 127]. 

У зв’язку із різним характером юридичної заінтересованості у кожної особи, 

яка належить до осіб, які беруть участь у справі (учасників справи), окремі 

процесуалісти поділяють їх на лідируючих суб’єктів (сторони, треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору) та інших суб’єктів (зокрема у 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору інтерес, — в 

результаті справи, у представників — у захисті прав осіб, інтереси яких 

представляються, у органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб заінтересованість службова, посадова, суспільна) 

[326, c. 149]. 

Наведена класифікація в цілому є вірною, але твердження про те, що «у третіх 

осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, інтерес — в 

результаті спору», є сумнівним. Не лише у третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, а у кожної особи, яка бере участь у 

справі, інтерес пов’язаний з результатами справи, навіть у випадках наявності 
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лише процесуальної заінтересованості. Хіба, приміром, прокурор, звертаючись до 

суду в інтересах особи, яка не може самостійно захистити свої права у суді, не 

заінтересований у рішенні суду, яке б захистило права, свободи та інтереси такої 

особи? Окрім того, автор наведеного висновку розставляє акценти на ролі суб’єктів 

доказування лише у справах позовного провадження. Дійсно, сторони, треті особи, 

які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, які ч. 3 ст. 52 ЦПК України 

у правах та обов’язках прирівнюються до позивача, є основними, оскільки саме на 

вирішення спору між ними здійснюється судочинство, а отже, й тягар доказування 

логічно покладається саме на них, враховуючи ту обставину, що за загальним 

правилом суд у справах позовного провадження обмежений у праві наповнювати 

справу доказами, і лише у випадках, встановлених законом, за власною ініціативою 

здійснює витребування доказів чи збирає їх. У справах же окремого провадження, 

які складають чималу частку з усіх цивільних справ, які розглядаються та 

вирішуються судами, «лідируючими суб’єктами» у доказуванні є заявники та інші 

заінтересовані особи, у наказному провадженні — заявники. 

Юридична заінтересованість учасників справи зумовлює відповідний обсяг 

прав та обов’язків, серед яких у цивільному процесі основоположними є спеціальні 

(диспозитивні) та загальні (змагальні). Спеціальні права (ч. 1, 3 ст. 13, ч. 2, 3 ст. 50 

та ін. ЦПК України) та загальні (ч. 1 ст. 43 та ін. ЦПК України) цивільне 

процесуальне законодавство адресує саме сторонам, а також іншим учасникам 

справи в силу їх юридичної заінтересованості. Взаємозалежність диспозитивних 

прав, пов’язаних із розпорядженням позовом, і змагальних, спрямованих на 

обґрунтування вимог та заперечень доказами та доведенням своїх міркувань перед 

судом, є очевидною і слугує передумовою виникнення, руху процесу та його 

завершення. Наприклад, якщо позивач у підготовчому провадженні не 

відмовляється від позову, таким чином, він підтверджує свої позовні вимоги, і вже 

з урахуванням можливих заперечень відповідача, зустрічного позову тощо, 

зобов’язаний змінити чи доповнити тактику доказування шляхом, зокрема, 

подання додаткових доказів. Так само у випадку невизнання позову, подання 

заперечень проти позову, подання зустрічного позову, відповідачу, з метою 
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обґрунтування своєї позиції, також необхідно подати докази, у іншому разі факти 

та обставини будуть визнані недоведеними. Таким чином, характер юридичної 

заінтересованості учасника справи, — критерій, який, безумовно, впливає як на 

становище у процесі в цілому, так і в сфері доказування.  

Сукупність положень цивільного процесуального законодавства України, 

якою урегульовані права в сфері доказування, дозволяє констатувати, що обсяг 

прав учасників справи, пов’язаних з доказуванням фактів та обставин, є однаковим 

для кожного з них. Так, зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 12 ЦПК сторони та інші 

учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та 

обов'язків, передбачених законом. Широкий спектр прав у сфері доказування, 

закріплений у ст. 43 ЦПК України, зокрема: право ознайомлюватися з матеріалами 

справи, робити з них витяги,  копії, одержувати копії судових рішень, подавати 

докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам 

справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання 

тощо. 

        Аналіз основного масиву положень цивільного процесуального 

законодавства України, яким урегульовані права в сфері доказування фактів та 

обставин, дозволяє зробити висновок про те, що різний характер юридичної 

заінтересованості у сторін та інших учасників справи не впливає на обсяг прав у 

сфері доказування. Подібне регулювання прав у доказуванні відповідає принципу 

справедливості, а також основоположним засадам змагального цивільного 

судочинства. Водночас, виникає логічне запитання про те,  чи так само не впливає 

характер юридичної заінтересованості у цивільному процесі на обов’язки у 

доказуванні? 

        Розкриваючи питання про обов'язки у сфері цивільного процесуального 

доказування, науковці вживають одночасно поняття «обов’язок доказування» та 

«тягар доказування» як синоніми, при чому термін «тягар доказування» 

застосовують стосовно обов’язків осіб, які беруть участь у справі загалом [295, c. 

245; 172, c. 479; 331, c. 167], а для розкриття ролі сторін у доказуванні частіше 
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використовують термін «обов’язок доказування» [83, c. 360, 371], рідше — «тягар 

доказування» [83, c. 381].  

        Цивільне процесуальне законодавство України 1963 та 2004 р. не 

оперували зазначеними поняттями, відсутні вони й у чинному ЦПК України. 

         В свій час класик процесуальної науки Є. В. Васьковський зазначав, що 

«тягар доказування», — технічний термін, нерівнозначний з терміном «обов’язок 

доказування»: такого обов’язку не існує, бо взагалі у сторін немає процесуальних 

обов’язків. Під «тягарем доказування» розуміється необхідність для даної сторони 

встановити обставини, нез’ясованість яких може тягнути за собою невигідні для 

неї наслідки [43, c. 243]. 

Абсолютно очевидно, що термін «тягар доказування» є не зовсім вдалим для 

позначення обов'язків у сфері цивільного процесуального доказування, оскільки, 

зокрема, тлумачними словниками української мови поняття «тягар» тлумачиться 

як «важкий вантаж, важка ноша, важкі обов’язки, знегоди, клопоти і т. п. [208, c. 

597]. Видається також, що для позначення певних правових явищ слід виходити, 

насамперед, з термінології, яка застосовується законодавцем, а термін «тягар 

доказування» є більш побутовим. Окрім того, ЦПК України, матеріальне право, яке 

є визначальним для сфери доказування, не оперують поняттям «тягар 

доказування», таким чином й використання його є недоцільним. 

Обов’язки в сфері доказування та доведення цивільним процесуальним 

законодавством адресовані окремими положеннями лише сторонам, а деякими — 

не лише сторонам, а й усім іншим учасникам справи. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 12, ч. 

1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести  обставини, які мають 

значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи 

заперечень. Видається, що зазначені положення для цивільного судочинства носять 

умовний характер. Змагальне цивільне судочинство – це протиборство сторін, і в 

першу чергу у доказуванні фактів та обставин за допомогою доказів, та доведенні 

перед судом своїх переконань, а ст. 12 ЦПК України як раз і встановлено 

основоположні змагальні засади цивільного судочинства. Проте, це зовсім не 

означає що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, 
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органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших 

осіб, яко також є суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин у 

змагальному процесі в справах позовного провадження, не несуть подібних 

обов'язків. Наведені положення також не повинні призводити до висновку про те, 

що заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження, у яких 

змагальний процес дещо знівельовано, не повинні доводити обставини, які мають 

значення для справи. Частину 8 ст. 49 ЦПК України, яка у правах та обов'язках 

прирівнює заявників та інших заінтересованих осіб у справах окремого 

провадження до сторін, за винятками, встановленими у роділі IV ЦПК України, 

необхідно сприймати як таку, що наділяє основних учасників у справах окремого 

провадження такими само правами, та покладає такі само обов'язки  в сфері 

цивільного процесуального доказування.  

Висновок про те, що акцентування законодавцем уваги на сторонах у 

контексті  обов'язків по доказуванню є умовним, підкріплюється низкою положень 

цивільного процесуального законодавства України. Зокрема, ст. 83 ЦПК України 

для усіх учасників справи встановлює обов'язки дотримання строків подання 

доказів з урахуванням логіки вступу кожного учасника в процес, обов'язок кожного 

учасника справи повідомляти суд про те, що певний доказ не може бути подано в 

строк та причини, що зумовили порушення строків подання доказу, умови подання 

додаткових доказів у разі зміни предмета або підстави позову або подання 

зустрічного позову тощо. Таким чином, дія положень цивільного процесуального 

законодавства, якими встановлюються обов'язки в сфері доказування, 

розповсюджуються на усіх учасників справи, водночас, питання про те, чи є ці 

обов'язки обов'язковими для виконання та як їх невиконання впливає на результати 

судочинства, лишається відкритим. 

Наукова полеміка про співвідношення прав і обов'язків в сфері цивільного 

процесуального доказування велась завжди, а результати залежали, очевидно, від 

специфіки регулювання даного інституту цивільним процесуальним 

законодавством в певний період часу. 
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        Є. В. Васьковський у 1917 р. про «обов’язки доказування» писав: 

«…такого обов’язку не існує, адже взагалі у сторін немає процесуальних 

обов’язків: сторони вільні не здійснювати ніяких процесуальних дій» [43, c. 243]. 

Сучасні вчені, зокрема Т. Руда, з урахуванням досвіду США, зазначає, що «у 

судовому процесі сторони наділені правом захищати свою позицію, а отже, від їх 

розсуду залежить, чи надавати суду докази. Тобто доказування передусім є правом 

сторони…» [294, c. 10]. М. А. Рожкова також стверджує, що «сторони і треті особи 

не зв’язані обов’язком здійснювати які-небудь процесуальні дії: вони можуть 

здійснювати їх, але вправі і не діяти. Їх бездіяльність у судовому процесі не є 

порушенням норм процесуального права, але наслідки таких дій чи бездіяльності 

цілком покладаються на цю особу» [293, c. 130]. 

Видається, що така позиція заслуговує на підтримку, оскільки сторони, треті 

особи у цивільному процесі як приватно заінтересовані, в будь-якому випадку 

діятимуть на власний розсуд, у тому числі й у сфері доказування. Тому положення 

ч. 3 ст. 12 ЦПК України про те, що кожна сторона повинна довести  обставини, які 

мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або 

заперечень, є, здебільшого, декларативним. 

Роздуми про реалізацію учасниками справи обов'язків по доказуванню фактів 

та обставин зумовлюють необхідність вказати на  специфіку  справ окремого 

провадження у даному сенсі. Як вже йшлося вище, дія положень ЦПК України, які 

встановлюють обов'язки в сфері цивіьного процесуального доказування, 

розповсюджуються й на заявників та інших заінтересованих осіб у справах 

окремого провадження. Водночас, різноманітність категорій цивільних справ, які 

розглядаються у даному порядку (ч. 2 ст. 293 ЦПК України) не може не 

позначатися на специфіці  реалізації  таких обов'язків. Приміром, у справах про 

надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку заявниками, 

відповідно до ч. 1  ст. 339 ЦПК України, є лікарі-психіатри. Немає сумніву у тому, 

що лікарі – психіатри, подаючи таку заяву до суду, зобов’язані обґрунтувати її 

доказами, визначеними законом, і цей обов’язок є абсолютним, оскільки 

обумовлений функціональними обов'язками. Так само є абсолютним обов'язок 
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подання доказів та участь у їх дослідженні під час судового засідання представника 

протитуберкульозного закліду у справах про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу (ч. 2 ст. 345 ЦПК України) тощо. 

По-іншому слід сприймати обов'язки доказування заявників у справах 

окремого проваження, які не є посадовими особами. Приміром, заявники у справах 

про усиновлення зобов'язані в силу вимог, встановлених ч. 2 ст. 311, ч. 1 та 2 ст. 

313 ЦПК України подати відповідні докази та безпосередньо взяти участь у 

розгляді справи, а отже, й у  дослідженні доказів. Проте, зобов'язати зазначені 

вимоги закону суд не може, це – виключне право заявників, від реалізації якого 

залежить висновок суду по суті заявленого. 

Специфічною є також реалізація обов’язків у доказуванні щодо інших 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження. Якщо іншою 

заінтересованою особою є приватна особа, вона реалізує визначені законом 

обов'язки в сфері доказування на власний розсуд, вільно, якщо ж іншою 

заінтересованою особою є орган чи особа, яким законом надано право звертатися 

до суду в інтересах інших осіб, обов’язок у доказуванні, закріплений у цивільному 

процесуальному законі є абсолютним. 

Що стосується органів та осіб, які уповноважені брати участь у справах, що 

розглядаються судами, за правилами різних проваджень з метою захисту прав, 

свобод та інтересів інших осіб чи інтересів держави, то вони зобов’язані 

виконувати покладені на них обов’язки в сфері доказування, що зумовлено 

виконуваними ними повноваженнями у сфері захисту прав окремих осіб, 

суспільства та держави. 

Підсумовуючи наведене видається логічним висновок, що обов’язок 

доказування у цивільному судочинстві безпосередньо залежить від характеру 

юридичної заінтересованості: приватно заінтересовані особи вільно 

розпоряджаються правами щодо доказування та доведення, примушувати їх 

виконувати обов’язки, пов’язані з доказуванням, слід розцінювати як порушення 

принципу диспозитивності; органи, особи, установи тощо, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб як особи, заінтересованість яких у 
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процесі носить суспільний характер, що зумовлює й відповідний обсяг 

повноважень, несуть обов’язки у доказуванні в абсолютному розумінні. 

Поступове посилення змагальних засад у цивільному процесуальному 

законодавстві України зумовило виникнення дискусії про те, чи вправі і у який 

спосіб суд може реагувати на невиконання чи неналежне виконання обов’язків у 

доказуванні сторонами та іншими учасниками справи, на неповноту доказового 

матеріалу та чи вправі суд контролювати виконання таких обов’язків? 

Як правило, у контексті втручання суду у сферу доказування у сучасному 

цивільному процесі йдеться про сприяння суду у доказуванні, і пов’язують таке 

сприяння, насамперед, з інститутом витребування доказів, яке здійснюється в 

порядку, передбаченому ст. 84 ЦПК України. Поза увагою вчених тривалий період 

часу залишалось питання про те, чи має право (обов’язок) роз’яснити сторонам, а 

також іншим учасникам справи якими доказами можна обґрунтувати вимоги або 

заперечення? яких доказів не вистачає? строк подання доказів? наслідки неподання 

доказів? тощо.  ЦПК України 1963 та 2004 р. не містив окремих положень, які б 

урегульовували дане питання однозначно.  

Відсутність законодавчої регламентації зазначених питань, а також 

радикальне сприйняття змагального цивільного судочинства як такого, у якому суд 

є арбітром, що не втручається в процес доказування, зумовив появу й відповідних 

наукових висновків. Окремі процесуалісти, вважаючи, що цивільний процес у 

нашій країні став змагальним, стверджують, що «суд не вправі за своєю 

ініціативою вчиняти будь-які процесуальні дії, що безпосередньо впливатимуть на 

подальший розгляд справи. Суд не вправі пропонувати сторонам подати нові або 

додаткові докази» [356, c. 166]. 

Іще більш категоричною є думка про те, що юридична некомпетентність 

позивача (а вона може проявлятися та позначатися, в тому числі, й на реалізації 

позивачем прав та обов’язків у доказуванні. — Авт.) має бути реальною підставою 

для відмови у задоволенні позову, коли позивач не здатен належним чином 

користуватися своїми процесуальними правами, не знає норм матеріального права 

та не може довести свої позовні вимоги. Суд при виявленні юридичної 
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некомпетентності позивача не повинен ставати на його бік, а має запропонувати 

звернутися за юридичною допомогою до адвоката чи іншого фахівця у галузі 

права. Суд не повинен допомагати конкретній особі через те, що його завдання — 

вирішувати справу на підставі позиції двох сторін [353, c. 30-31]. 

У наукових джерелах зустрічається також точка зору про те, що 

«справедливий розгляд цивільних справ (як одне з завдань судочинства) у 

змагальному судочинстві, має означати винесення судом рішення на користь тієї 

сторони, яка виконала покладений на неї тягар доказування» [331, c. 166-167]. 

З точки зору ідеології змагальної моделі судочинства, така точка зору в цілому 

є об’єктивною, але виникає запитання про те, чи можна вважати справедливим 

рішення (справедливість — правильне, об’єктивне, неупереджене ставлення до 

кого-, чого-небудь; людські відносини, дії, вчинки, які відповідають морально-

етичним і правовим нормам [208, c. 348]), яке ухвалене не на користь певної особи 

лише у зв’язку з тим, що вона не реалізувала свої права та не виконала обов’язки 

щодо доказування фактів та обставин в обґрунтування вимог чи заперечень? 

Гадаємо, що ні. 

Безперечно, виконання обов’язку щодо доказування є важливим фактором для 

встановлення судом фактів та обставин предмета доказування, але ухвалювати 

рішення «на користь тієї сторони, яка виконала покладений на неї тягар 

доказування», неправильно. Очевидно, більш логічно говорити про те, що 

виконання обов’язку щодо доказування більшою мірою сприяє ухваленню рішення 

на користь тієї сторони, яка подала необхідні докази, довела під час підготовчого 

засідання (підготовки справи до судового розгляду у справах коремого 

провадження) чи судового розгляду факти та обставини, на які посилається як на 

підставу своїх вимог чи заперечень шляхом участі у дослідженні, результати якого 

виклала під час судових дебатів, тощо. Рішення ж суду, ухвалене «на користь тієї 

сторони, яка виконала покладений на неї тягар доказування», не можна вважати 

законним та обґрунтованим, а тим паче справедливим, якщо воно ухвалене без 

з’ясування усіх необхідних фактів та обставин. 
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Як співвідноситься  контент «справедливість судового рішення» з нездатністю 

особи, яка є учасником справи, обумовленою різними причинами, обгрунтувати 

свої вимоги чи заперечення, та й навіть викласти їх у суді, при тому що суд 

сьогодні не зобов’язаний забезпечувати учасників справи професійними 

представниками? Чи не відомі кожному судді випадки, коли, наприклад, у справах 

про визначення місця проживання дитини (відібрання дитини), відповідачі-матері в 

силу психологічного стану, тиску з боку забезпечених, більш упевнених у собі, 

підготовлених професійними адвокатами чоловіків, або не виконують обов’язки у 

доказуванні як відповідачі взагалі, або виконують не тією мірою, яка дозволяє 

відстояти свої та дитини права, свободи та інтереси? 

Особливого значення у даному контексті набуває вимога цивільного 

процесуального закону про обґрунтованість судового рішення. Обґрунтованість — 

одна з істотних вимог цивільного процесуального закону, що пред’являються до 

судового рішення: обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно 

з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і 

заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому 

засіданні (ч. 5 ст. 263 ЦПК України). Рішення ж, ухвалене на користь сторони чи 

третьої особи лише у зв’язку з тим, що виконано обов’язки щодо доказування, 

апріорі не може вважатися таким, що ухвалене на основі повно і всебічно 

з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і 

заперечень. 

З приводу сприяння суду сторонам та іншим особам, які беруть участь у 

справі, у доказуванні, Верховний Суд України у постанові Пленуму від 1 

листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя» обґрунтовано зазначав, що «…при вирішенні цивільних справ суд має 

виходити з поданих сторонами доказів. Поряд з цим він може запропонувати 

позивачеві чи відповідачеві подати додаткові докази… (п. 11) [243]. 

Таким чином, враховуючи регулювання питання про сприяння суду у 

доказуванні цивільним процесуальним законодавством, аналіз висновків та 

поглядів науковців, видається, що цивільне процесуальне законодавство потребує 
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більш детальної регламентації поняття «сприяння суду у доказуванні». Обов’язок 

суду роз’яснювати права та обов’язки повинен включати й роз’яснення сторонам, а 

також іншим особам, які беруть участь у справі, яких доказів не вистачає, строк 

подання доказів до суду, наслідки неподання чи несвоєчасного подання доказів 

тощо. Особливого значення таке роз’яснення набуває у випадках, коли сторони, 

треті особи тощо, беруть участь у процесі не користуючись послугами 

професійного представника. 

Втручання ж суду у доказову діяльність сторін шляхом контролю у будь-який 

спосіб, встановлення вимог тощо, слід розцінювати як порушення і принципу 

диспозитивності, який передбачає вільне розпорядження правами, встановленими 

законом, і однієї з основних засад судочинства, закріплених у ст. 129 Конституції 

України, — змагальності сторін та свободі у наданні ними суду своїх доказів, у 

доведенні перед судом їх переконливості. 

Серед обов’язків, які не виконуються або виконуються неналежним чином у 

сфері доказування і більшою мірою впливають на можливість ухвалення рішень, 

захист прав, свобод та інтересів, особливо виділяють обов’язки, пов’язані з 

поданням (розкриттям) доказів, які вважають одними з нагальних у цивільному 

процесі [134, c. 161]. Утримання доказів окремими процесуалістами розцінюється 

як зловживання правами [396, c. 49], а декі вчені правильно зазначають, що, на 

відміну від матеріального права, де бездіяльність не може бути визнана 

зловживанням правом, у процесуальному праві, як це іноді визнається у судовій 

практиці, бездіяльність осіб, які беруть участь у справі, може об’єктивно 

перешкоджати досягненню мети процесу [261, c. 131]. 

Причини неподання доказів можуть бути різними, умисними чи неумисними, 

але на практиці виникає наступна ситуація: сторона чи інший учасник справи не 

надає доказів, не подає клопотань про витребування доказів, не бере участі у 

процесі тощо, а суд не має права витребувати докази без надходження клопотань 

відповідно до ст. 84 ЦПК України.  

Чинний цивільний процесуальний закон дозволяє суду зібрати докази за 

власною ініціативою виключно у разі: 1) коли це необхідно для захисту малолітніх 
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чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена (ч. 2 ст. 12 ЦПК України); 2) коли суд має сумнів у добросовісному 

здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків 

щодо доказів (ч. 7 ст. 81 ЦПК України).  В усіх інших випадках наповнення справи 

доказами – виключна справа учасників справи. На проблему законодавчих 

обмежень у збиранні судом доказів у випадках відсутності активності з боку 

юридично заінтересованих осіб, особливу увагу звертають практики, справедливо 

наголошуючи, що у такому разі лишається під питанням можливість суду 

встановити істину [117, c. 17].  

З приводу наслідків пасивності у доказуванні чи зловживання правами, на 

початку ХХ ст. Є. В. Васьковський писав: «Звісно, бездіяльність сторони може 

завдати їй шкоди і навіть бути причиною програшу справи. Але з того, що йому 

було б корисно та вигідно здійснити певну процесуальну дію, ще не випливає 

юридичний обов’язок здійснення її. Процесуальні дії являють собою тільки засоби, 

якими сторони можуть скористатися з метою захисту своїх прав у процесі, і які є 

необхідними для досягнення цієї мети так само, як необхідно, наприклад, 

землепашцю посіяти зерна, щоб зійшов хліб. Не можна, однак, назвати цю 

необхідність обов’язком і сказати, що землепашець юридично зобов’язаний робити 

засіви: його підштовхує до цього лише власний інтерес, і не стануть змушувати 

органи державної влади» [83, c. 305]. 

У контексті співвідношення прав та обов’язків М. А. Гурвич усередині ХХ ст. 

також наголошував, що «немає необхідності привласнювати усій діяльності сторін 

та третіх осіб характер юридичних обов’язків, санкціонованих заходами примусу» 

[98, c. 113-114]. 

Сучасники також нерідко висловлюють думку про те, що можливість вибору 

моделі поведінки для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, — похідне 

від права особи розпоряджатися самим суб’єктивним правом. Суспільство в 

цілому, його окремих представників, не повинно хвилювати, як приватна особа 

розпоряджається своїм приватним правом, так само як і засобами його захисту, 
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такими як докази [187, c. 37]. Як і на що впливає пасивна поведінка у доказуванні, 

свідоме утримання доказів тощо? 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить прямих, конкретних 

положень, які б давали відповідь на запитання про те, які наслідки чекають сторону 

чи іншого учасника справи у разі свідомого ухилення від подання доказів. 

Встановлюючи рівність у здійсненні учасниками справи всіх процесуальних прав 

та обов'язків, обов'язок у доведенні обставин, які мають значення для справи,  ст. 

12 ЦПК України встановлює також, що кожна сторона несе ризик настання 

наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій, проте, 

якими є ці ризики, здогадатися непросто. Видається, що мова йде про неприйнятне 

для особи, яка не виконала обов'язків по доказуванню, судового рішення, про 

незадоволення вимог.  

Цивільне процесуальне законодавство Російської Федерації однозначно 

встановлює, що «у випадку, якщо сторона, яка зобов’язана доказувати свої вимоги 

чи заперечення, має докази, що знаходяться в неї і не подає їх до суду, суд вправі 

обґрунтувати свої висновки поясненнями іншої сторони» (ч. 1 ст. 68 ЦПК РФ), а 

згідно з ч. 2 ст. 150 ЦПК РФ на стадії підготовки справи суддя роз’яснює, що 

«неподання відповідачем доказів і заперечень у встановлений суддею строк не 

перешкоджає розгляду справи за доказами, які є у справі». Зрозуміло, що довести 

факт притримання доказів у суді і підтвердити його належними доказами 

проблематично. Сумнівними також можуть бути висновки суду, які засновані на 

поясненні лише однієї сторони, втім видається, що така законодавча вказівка є 

доцільною і сприяє більш належному виконанню обов’язків у доказуванні. 

У цивільній процесуальній доктрині розповсюдженою є думка, що основним 

наслідком невиконання обов’язку щодо доказування і подання доказів є «програш» 

стороною справи [272, c. 119]. В цілому такий висновок є логічним, відсутність 

доказів на підтвердження певного юридичного факту унеможливлює його 

встановлення, наслідки цього є очевидними.  Водночас видається, що «програш» 

— це один з можливих наслідків. У випадку, наприклад, недостатнього 

підтвердження позивачем доказами вимог, викладених у позовній заяві, рішення 
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може бути ухвалено й на користь відповідача і у разі, якщо відповідач так само не 

надав суду достатньої кількості доказів на свій захист, але наявні докази, надані 

відповідачем, дозволяють суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення на 

користь саме відповідача. Тобто все залежить від балансу доказів та їх змістовного 

навантаження. Якщо ж йдеться про відсутність, наприклад доказів у справі з боку 

відповідача, то, знову ж таки, «програш» — можливий варіант, а не обов’язковий 

наслідок. Наприклад, у справах про встановлення, визнання батьківства 

(материнства) у разі наявності спору, ненадання доказів відповідачем з метою 

заперечення проти позову не обов’язково стане підставою задоволення позову, 

оскільки основним, необхідним доказом у справах даної категорії є судово-

біологічна (судово-генетична) експертиза [112, c. 109], отже, висновок експерта і 

буде тим вирішальним доказом, який сприятиме суду у встановленні фактів та 

обставин, в ухваленні рішення. Таким чином, надання відповідачем біологічного 

матеріалу для проведення експертизи, в цілому є достатнім для підтвердження чи 

спростування батьківства (материнства). 

Дослідження наслідків невиконання обов'язків по доказуванню у цивільному 

судочинстві зумовлює висновок про те, що невиконання, або неналежне виконання 

обов’язків у сфері доказування, яке може проявлятися, зокрема, у неподанні 

доказів до суду, не сприяє суду у встановленні обставин та фактів, ускладнює 

розгляд та вирішення справи, ухвалення справедливого рішення, але це не означає, 

що рішення буде ухвалено на користь тієї сторони, яка реалізувала права та 

виконала обов’язки щодо доказування у належний спосіб. 

 Аналіз наукових висновків та роздумів про обов'язки у сфері цивільного 

процесуального доказування та наслідки їх невиконання призвів до думки про 

необхідність розмежування понять «обов’язок доказування» і «примушування у 

доказуванні», які часто ототожнюються. Видається обґрунтованою з цього приводу 

позиція, яка зовсім виключає право суду змусити сторони подати докази [272, c. 

123], що «сфера доказування обставин справи вільна від примушування. 

Примушування до виконання доказового тягаря не може мати більше значення для 
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сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, ніж їх заінтересованість у 

наслідках справи, а тому не має сенсу» [171, c. 154].  

У даному сенсі видається закономірним виникнення питання про необхідність 

закріплення обов'язків по доказуванню у цивільному процесуальному 

законодавстві. ЦПК України в новій редакції закріпив обов'язки кожного учасника 

справи подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом 

або судом, не приховувати докази тощо  ч. 2 ст. 43).   

Враховуючи відсутність у суспільстві належного ставлення до виконання 

громадянських обов'язків, у тому числі й у разі участі чи залученні до судової 

діяльності стає очевидним, що зазначена новація є своєчасною та необхідною. 

Невстановлення обов’язків у сфері доказування цивільним процесуальним 

законодавством, не можна вважати доцільним, оскільки закріплені у законі 

обов’язки сприяють активізації зусиль сторін та інших учасників справи, у 

доказуванні та доведенні, а от примушування сторін, третіх осіб та інших суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин з приватноправовим характером 

заінтересованості до доказування, є неприпустимим, оскільки суперечить природі 

принципу диспозитивності, який є базовим для здійснення цивільного судочинства 

і полягає у вільному розпорядженні правами та обов’язками. Більшої конкретизації 

у цивільному процесуальному законодавстві потребують обов’язки у доказуванні 

органів та осіб, яким законом надано право звератися до суду в інтересах інших 

осіб, оскільки незалежно від форми участі таких органів та осіб у цивільному 

процесі — ініціювання процесу шляхом подання до суду позову чи заяви з метою 

захисту прав, свобод чи інтересів інших осіб, інтересів держави, або вступ у вже 

відкрите провадження на виконання повноважень, встановлених законом, — у 

будь-якому випадку органи та особи зобов’язані обґрунтувати позов чи заяву, 

висновок тощо необхідними доказами, а також бути активними суб’єктами 

доказування під час підготовчого провадження, підготовки справ до судового 

розгляду,  судового розгляду. 
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Проблема нерозкриття або несвоєчасного розкриття доказів у цивільному 

процесі часто пов’язана і з строками, встановленими цивільним процесуальним 

законодавством для подання доказів до суду. 

Строки, які встановлював ЦПК України 2004 р. для подання доказів, 

розкривали широкі можливості для зловживання процесуальними правами в сфері 

доказування. Частина 2 ст. 27, ст. 131 ЦПК України 2004 р. встановлювали, що 

докази подаються до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо 

попереднє судове засідання у справі не проводиться, — до початку розгляду 

справи по суті. Таким чином, сторони та інші особи, які брали участь у справі, 

надавали нові пояснення, подавали нові докази, обґрунтовуючи їх подання на 

даному етапі різними причинами, а також тим, що положення ст. 131 ЦПК України 

не встановлювало абсолютної заборони подавати докази після початку розгляду 

справи по суті, оскільки на підставі ч. 2 ст. 131 ЦПК України, при доведенні 

поважних причин суд міг прийняти докази з порушенням загального правила, 

встановленого ч. 1 ції ж статті. Як наслідок, іншій стороні, яка ознайомилась з 

доказами безпосередньо у залі судового засідання, а тим паче після з’ясування усіх 

обставин, складно, а іноді й неможливо було надати докази, підготувати 

контраргументи у відповідь.  

У ЦПК України в редакції 2017 р.  радикально змінено підхід стосовно строків 

подання доказів до суду. Частиною 1 ст. 83 ЦПК України однозначно і правильно, з 

урахуванням досвіду розвинених країн встановлено, що позивач, особи, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати 

докази разом з поданням позовної заяви. Отже, ініціюючи цивільне судочинство, 

особа, яка звертається до суду за судовим захистом,  зобов'язана й одночасно 

подати докази. Зазначене положення є вельми важливим як для вирішення питання 

про відкриття провадження у справі, так і для розвитку судочинства в цілому, 

залучення в процес інших учасників справи, витребування доказів, залучення 

свідків, призначення експертиз тощо. Докази, додані до позовної заяви, дають 

можливість припускати  наявність спору про право, характер правовідносин тощо. 
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Аналіз ст. 83 ЦПК України викликав міркування з приводу строків подання 

доказів третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

Відсутність вказівки законодавця на те, коли треті особи, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору повинні подавати докази до суду очевидно викликана 

ч. 3 ст. 52 ЦПК України, яка у правах та обов'язках прирівнює третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору до позивача, таким чином, 

третя особа, яка заявляє сомостійні вимоги щодо предмета спору повинна подати 

докази разом з поданням позовної заяви. 

Враховуючи час вступу у цивільне судочинство відповідачів, третіх осіб, які 

не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, ч. 2 ст. 83 чинного ЦПК 

України встановлено, що дані суб'єкти повинні подати суду докази разом з 

поданням відповідно відзиву або письмових пояснень.  

Така суб'єктна диференціація строків подання доказів видається 

обгрунтованою, оскільки, як вже йшлося вище, зменшує ризики зловживання 

процесуальними правами в сфері цивільного процесуального доказування, а також 

конкретизує строк подання доказів кожним суб'єктом. Водночас, аналіз ст. 83 ЦПК 

України, яка є єдиною у чинному ЦПК України, що урегульовує строки подання 

доказів засвідчує, що усі положення, закріплені у ній, охоплюють лише позовне 

провадження, таким чином, питання про строки подання доказів заявниками та 

іншими заінтересованами особами у справах окремого провадження залишилось не 

відображеним у законі. Для фазівців зрозуміло, що на заявників та інших 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження розповсюджується 

процесуальний режим сторін відповідно до ч. 8 ст. 49 ЦПК України, разом з тим 

видається, що  ст. 83 потребує закріплення загального положення про строки 

подання доказів заявниками та іншими заінтересованими особами у справах 

окремого провадження. 

У контексті встановлення відповідальності за неналежне виконання обов’язків 

у доказуванні тривалий час точиться наукова дискусія. Науковцями та практиками 

пропонуються різні способи вирішення даної проблеми, які прийнято називати 

санкціями [272, c. 118] (поняття «санкції» означає, насамперед, заходи впливу [208, 
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c. 147]). Так, зокрема Г. П. Тимченко пропонує, що може йтися, по-перше, про 

санкції фінансового характеру: штрафи, відшкодування винною особою збитків. 

Враховуючи юридичну природу змагального процесу, він також зазначає, що 

сутності змагальності більш відповідають санкції процесуального характеру — 

точніше, не санкції, а несприятливі процесуально-правові наслідки для сторони, 

яка ухиляється від дотримання стандартів поведінки в змагальному судочинстві. 

Одним із таких наслідків, на думку автора, є залишення заяви без розгляду у разі 

повторної неявки в судове засідання належно повідомленого позивача, якщо від 

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності (п. 3 ч. 1 ст. 207 

ЦПК України) [331, c. 170-171]. 

Ю. В. Кайзер до складу санкцій пропонує наступне: 1) накладання штрафу на 

осіб, які порушили порядок та (чи) строки розкриття доказів; 2) покладання на 

таких осіб судових витрат незалежно від результатів розгляду справи; 3) відмова 

суду не приймати та не досліджувати докази, які не розкриті в рамках підготовки 

справи до судового розгляду [134, c. 162]. 

Що стосується штрафу, то видається неможливим визначити розміри такого 

штрафу у кожному конкретному випадку, окрім того вигода, отримана учасником 

справи від несвоєчасного неподання доказів або неподання взагалі, може бути 

значно більшою, ніж встановлені штрафи. Покладання обов’язку сплати судових 

витрат незалежно від результатів розгляду справи також не може вважатися 

адекватною мірою так само, як і у попередньому випадку. Не приймати та не 

досліджувати докази, які не подані у встановлений законом строк, або 

встановлювати заборону використання в процесі доказів, не розкритих чи 

несвоєчасно розкритих перед іншими учасниками справи, — захід, який можна 

розцінювати таким, що нівелює право на судовий захист. Окрім того,  ч. 4 ст. 83 

ЦПК України дозволяє суду встановлювати додатковий строк для подання доказів 

у випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у 

встановлений законом строк. Тому наразі єдиним виходом у такій ситуації є 

відкладення розгляду справи в порядку, передбаченому ст. 240 ЦПК України, та 

сумлінне роз’яснення наслідків неподання доказів (п. 3 ч. 4 ст. 12 ЦПК України). 
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Цікавою, але небездоганною видається теорія, розповсюджена у цивільному 

процесі США, про те, що сторона, під контролем або у володінні якої перебувають 

докази (а отже, для якої подання доказів буде найлегшим), повинна нести тягар 

подання таких доказів [295, c. 245]. Ця теорія не є новою. У 1905 р. Б. В. Попов, 

представник харківської школи цивілістики писав: «…та із сторін покликана 

доказувати сумнівний для правосуддя факт, для якої легше надати відповідні 

докази» [83, c. 384]. 

Враховуючи регулювання сфери доказування національним цивільним 

процесуальним законодавством видається, що таке бачення розподілу обов'язків по 

доказуванню може розцінюватися як обгрунтоване лише у разі, якщо провадження 

ініційоване органом чи особою, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб,  суспільства та держави в порядку, передбаченому статтями 

56, 57 та ін. ЦПК України. В даному випадку немає сумніву у тому, що дані 

суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин зобов’язані подати наявні в них 

докази. Так само вони зобов’язані подати докази і у випадку вступу у вже відкрите 

провадження. Цей компетенційний обов’язок зумовлений процесуальним 

становищем, визначеним законодавством. Що ж стосується сторін, третіх осіб, то 

наявність у їхньому розпорядженні доказів не може слугувати підставою вважати, 

що вони повинні їх подати до суду. Приватний характер заінтересованості 

спонукає даних суб’єктів подавати лише ті докази, які вигідно обґрунтовують 

вимоги чи заперечення, або ж не подавати їх зовсім. 

Права та обов’язки сторін та інших учасників справи в сфері доказування 

найтіснішим чином пов’язані із засобами доказування, закріпленими у ч. 2 ст. 76 

ЦПК України: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками 

експертів, показаннями свідків. Кожен  із зазначених засобів доказування у 

цивільному судочинстві має свою юридичну характеристику та специфіку 

використання як інструмента досягнення мети участі у провадженні.  

Взаємозв’язок прав та обов’язків учасників справи в сфері доказування із 

засобами доказування полягає у тому, що саме сукупність вимог та заперечень з 

боку учасників справи, обумовлюють використання певних засобів доказування з 
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метою їх підтвердження чи спростування. Взаємозалежність та 

взаємообумовленість прав та обов’язків учасників справи у сфері доказування з 

засобами доказування, дозволяє виділити наступні групи прав та обов’язків: 1) 

права та обов’язки, пов’язані з обґрунтуванням вимог та заперечень письмовими 

доказами; 2) права та обов’язки, пов’язані з доказуванням за допомогою речових 

доказів; 3) права та обов’язки, пов’язані з використанням електронних доказів як 

засобів доказування; 4) права та обов’язки, пов’язані з залученням в процес 

експертів та забезпеченням надання ними висновків; 5) права та обов’язки, 

пов’язані із залученням в процес свідків та надання ними належних показань. 

Аналізуючи теорію цивільного процесуального доказування в контексті 

розподілу прав та обов'язків в даній сфері цивільної процесуальної діяльності, не 

можна не помітити, що окремі відомі процесуалісти наголошували на тому, що 

розподіл обов’язків щодо доказування, обов’язок доказування повністю залежить 

від предмета доказування [374, c. 125, 133].  

 Предмет доказування, який складається з сукупності обставин, що 

підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч. 2 

ст. 77 ЦПК України), у цивільному судочинстві встановлюється судом виходячи з 

вимог та заперечень, заявлених у первісному позові, зустрічному, позові третьої 

особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору тощо. У такий спосіб 

сторони та інші учасники справи впливають на формування предмета доказування. 

Отже, й доказуванню підлягають факти, які входять до нього, і, як наслідок, у 

суб’єктів, які подали позов чи заяву до суду або які притягуються судом у зв’язку з 

пред’явленими до них позовними вимогами чи в силу виконання повноважень, 

покладених державою, виникають обов’язки у доказуванні заявлених вимог чи 

заперечень. 

Юридичний характер фактів та обставин, з яких суд формує предмет 

доказування та які підлягають доказуванню сторонами, іншими учасниками 

справи, також впливає на розуміння прав та обов’язків у сфері доказування та їх 

співвідношення. 
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Основними видами фактів та обставин, які складають предмет доказування у 

цивільному процесі, є факти та обставини матеріально-правового та процесуально-

правового характеру [67, c. 38-41]. 

Відомим дослідником сфери доказування у цивільному судочинстві М. А. 

Фокиною висловлена думка про те, що доказування процесуальних фактів має 

особливості, які дозволяють за певних умов розглядати доказування як абсолютний 

обов’язок учасника процесу. Автор стверджує, наприклад, що, якщо сторона подає 

клопотання про забезпечення позову, вона повинна доказати наявність підстав для 

цього, в іншому випадку суд буде посилатися на їх відсутність і у задоволенні 

клопотання буде відмовлено [171, c. 153]. 

Гадаємо, що характер обов’язків у доказуванні фактів та обставин 

процесуального характеру [77, c. 41-45] є таким самим, як і при доказуванні фактів 

та обставин матеріально-правового характеру, змусити доказувати їх суд не може 

так само, як і факти матеріально-правового характеру, а невиконання обов’язків у 

доказуванні і фактів матеріально-правового, і процесуально-правового характеру 

однаково тягне несприятливі наслідки для особи, яка не виконує такі обов’язки 

належним чином. 

У висновках про зміст обов’язків доказування у цивільному процесі окремі 

дослідники зазначають, що обов’язок доказування включає в себе подання доказів, 

які підтверджують вимоги та заперечення, а також участь у дослідженні доказів 

[272, c. 123]. 

Видається, що обсяг обов’язків в сфері доказування у цивільному судочинстві 

включає не лише подання доказів та їх дослідження. Письмові, речові та 

електронні докази, які можна подати до суду, — не всі засоби доказування у 

цивільному процесі, до них ч. 2 ст. 57 ЦПК України відносить також висновки 

експертів, показання свідків, які не подаються. Для залучення в процес свідків та 

призначення експертизи ст. 90 – 94, 102 – 113 ЦПК України встановлено 

відповідний процесуальний порядок, дотримання якого є запорукою для 

позитивного висновку суду про те, що факт чи обставина, про які стверджується, 

доказані. Включення ж до обов’язків доказування участь у дослідженні доказів є 
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обґрунтованим, оскільки змагальна форма позовного провадження передбачає не 

лише наявність підтверджуючих чи спростовуючих факти чи обставини доказів, а й 

активну участь сторін у дослідженні доказів під час розгляду справи, а також у 

судових дебатах, у яких суб’єкти доказування виступають з промовами, які 

фактично містять оцінку доказів, тощо. 

Аналіз наукових висновків про загальну правосуб'єктність у цивільному 

судочинстві, про специфіку становища кожного суб'єкта у сфері цивільного 

процесуального доказування, висловлені в різні часи розвитку цивільної 

процесуальної доктрини, а також регулювання інституту доказування чинним ЦПК 

України, у підсумку дозволяє зробити однозначний висновок про те, що саме 

учасники справи (за ЦПК України 1963 р. та 2004 р. – особи, які беруть участь у 

справі),  є суб’єктами доказування у цивільному судочинстві, що обумовлено їх 

юридичною заінтересованістю. Водночас видається, що виявлення впливу 

характеру юридичної заінтересованості на специфіку становища певного суб'єкта у 

сфері цивільного процесуального доказування,  потребує  деталізації по кожному 

учаснику справи. 

Серед усіх учасників справи особливе місце посідають сторони (заявники та 

інші заінтересовані особи у справах окремого провадження, які ч. 8 ст. ст. 49 ЦПК 

України прирівнені у правах та обов'язках до сторін). Іще в кінці ХVIII ст. 

німецький професор цивільного процесуального і римського цивільного права 

Оскар Бюлов писав: «Однією з найглибших основ судової процедури є розподіл 

матеріалу судового слухання між обома сторонами: кожна сторона повинна 

зробити свій внесок для суддівського переконання. Це є вимогою природної 

справедливості…» [37, c. 167]. Є. В. Васьковський у цей же період часу 

наголошував, що доказування — це діяльність осіб, між якими виник спір, метою 

якої є переконати суд в істинності їх тверджень та заяв. Доказування в 

процесуальному сенсі являє собою встановлення істинності тверджень сторін 

перед компетентним судом у передбаченій законом формі [43, c. 238]. Нескладно 

помітити, що вчені того часу виділяли сторони як основних суб’єктів доказування. 

Про інших учасників справи, як правило, не йшлося. Наведені точки зору очевидно 
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ґрунтувались на регулюванні обов’язків у сфері доказування Статутом цивільного 

судочинства 1864 р., ст. 366 якого встановлювала правило про те, що «позивач 

повинен доказати свій позов. Відповідач, який заперечує проти вимог, 

зобов’язаний з свого боку доказати свої заперечення» [55, c. 184]. 

Сучасні вчені, засновуючи свої висновки на регулюванні доказування чинним 

цивільним процесуальним законодавством, серед усіх суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин головне місце у доказуванні також віддають 

сторонам. Основним критерієм, який обґрунтовує таку позицію, є, безумовно, 

заінтересованість, яка визнана «вирішальним компонентом процесуального статусу 

сторін, оскільки цивільний процес будується на інтересі та визначає рух через 

категорію заінтересованості. Відмінною особливістю сторін від інших осіб, які 

беруть участь у справі, є наявність у них одночасно як матеріально-правової, так і 

процесуально-правової заінтересованості» [301, c. 180, 184]. У розвинених 

зарубіжних країнах, зокрема країнах, які належать до романо-германської правової 

сім'ї (Франція, Німеччина та ін.), наявність правової заінтересованості виділяється 

як одна з умов звернення до суду,  а також зумовлює роль у доказуванні [215, c. 

59]. 

Сторони у цивільному процесі — суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин, конфлікт між якими вирішується судом, отже, саме сторони 

повинні потурбуватися про те, щоб обґрунтувати свої вимоги чи заперечення 

відповідними доказами, а також довести свої міркування суду, тому сторони 

об'єктивно вважаються обов’язковими суб’єктами доказування [11, c. 79]. І хоча 

така точка зору не враховує процесуального становища третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору, а також не зовсім узгоджується з іншими 

видами цивільного судочинства, — окремим та наказним, у яких основними 

суб’єктами доказування є заявники та інші заінтересовані особи, кредитори, для 

справ позовного провадження наведене твердження є вірним і зауважень не 

викликає. 

Цивільне процесуальне законодавство європейських країн, зокрема Франції, 

виділяючи сторони, також  саме них, в першу чергу, покладає обов’язок 
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обґрунтування своїх позовних вимог, наведення фактів, що їх підтверджують (ст. 6 

ЦПК Франції), обов’язок доказати, відповідно до закону, факти, необхідні для 

задоволення позовних вимог (ст. 9 ЦПК Франції), надати докази усім сторонам у 

справі в добровільному порядку (ст. 132 ЦПК Франції) [91, c. 49, 80]. 

Дослідники досвіду США в сфері доказування також акцентують увагу на 

тому, що з урахуванням справедливості, яка є чи не найбільш поширеною 

підставою для розподілу тягаря доказування у цивільному процесі США, тягар 

майже завжди покладається на позивача, оскільки саме він просить суд змінити 

існуючий стан речей і вжити певних заходів на його користь, створивши негативні 

наслідки для відповідача. Саме тому вважається справедливим, щоб позивач 

обґрунтував цю вимогу, принаймні на початковому етапі процесу [295, c. 245]. 

Таким чином, покладання цивільним процесуальним законодавством обов’язків 

щодо доказування, насамперед, на сторони, — розповсюджена практика у багатьох 

країнах. 

Позивач у цивільному судочинстві посідає окреме місце серед усіх учасників 

справи, оскільки саме на захист прав, свобод та інтересів позивача судом 

відкривається провадження у справі, залучення ж у процес інших учасників справи, 

а також інших учасників судового процесу (осіб, які сприяють здійсненню 

судочинства), залежить, насамперед, від змісту позовних вимог позивача. Саме 

тому у цивільному процесі позивач — головний суб’єкт процесу у справах 

позовного провадження, або «активна, наступаюча сторона» [43, c. 158]. 

Права та обов’язки позивача у доказуванні найтіснішим чином пов’язані із 

правами щодо розпорядження позовом. Подання позову до суду, розпорядження 

ним у спосіб, визначений законом, що включає право збільшити або зменшити 

розмір позовних вимог, відмовитись від позову, змінити підставу, предмет тощо (ч. 

3 ст. 12 ЦПК України, ч. 2 ст. 49 ЦПК України), зумовлює й права та обов’язки в 

обґрунтування таких дій. 

Відповідач у цивільному процесі є не менш важливим суб’єктом доказування, 

втім аксіомою у цивільному процесі є твердження, що «без позивача немає 

відповідача» [301, c. 181], тому при розкритті прав та обов’язків сторін у сфері 
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доказування в основному акценти розставлені навколо позивача. Така 

акцентованість з’явилась не сьогодні, зокрема відомий процесуаліст І. Є. 

Енгельман на початку ХХ ст., засновуючи свою думку на вченні про розподіл 

обов’язків у загальнонімецькому процесі, стверджував, що «тягар доказування 

лежить на позивачеві, якщо він не докаже, відповідач звільняється. Це правило 

доповнюється наступним: на тому лежить тягар доказування, хто стверджує, а не 

на тому, хто заперечує» [83, c. 397-398]. 

По-іншому розставлені акценти щодо обов’язків у доказуванні в окремих 

зарубіжних країнах. Зокрема в Англії, цивільний процес якої вважається зразково 

змагальним, процес доказування фактично ініціюється відповідачем, який подає 

свої заперечення проти пред’явленого до нього позову. Відсутність заперечень з 

боку відповідача звільняє позивача від доказування. У такому випадку суд ухвалює 

рішення, задовольняючи позов позивача. Тобто у цивільному процесі Англії 

обов’язок доказування покладається на ту сторону, яка може програти, якщо 

докази не будуть представлені [81, c. 206, 215]. Дослідники особливостей 

цивільного процесу Англії також зазначають, що пасивність відповідача на 

практиці майже неминуче (за деякими виключеннями) має результатом ухвалення 

проти нього за клопотанням позивача заочного рішення, хоча Правилами 

цивільного судочинства цієї країни встановлено обов’язок розкриття доказів для 

обох сторін. За нерозкриття доказів ст. 31.21 Правил передбачає санкції, які 

полягають у позбавленні можливості у подальшому посилатися на документ, який 

сторона не розкрила, тощо [168, c. 50, 77]. 

У цивільному процесі України відповідач є рівною стороною у доказуванні, 

тому наділяється цивільним процесуальним законодавством широким обсягом 

прав та обов’язків. Відповідно до частин 2, 7  ст. 49 ЦПК України відповідач має 

право визнати позов повністю або частково, подати зустрічний позов, ініціювати 

укладення мирової угоди тощо. Вказані спеціальні права відповідача є відмінними 

від спеціальних прав позивача, оскільки зумовлені пред’явленими до відповідача 

позовними вимогами, але, незважаючи на відмінність спеціальних прав 

відповідача, відповідач у цивільному процесі наділяється цивільним 
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процесуальним законом таким самим обсягом загальних (змагальних) прав, як і 

позивач, при чому рівною мірою (ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 ЦПК України). Загальними 

(змагальними) правами відповідача, зокрема, є право подавати докази, брати участь 

у дослідженні доказів, подавати заяви і клопотання, наприклад, про витребування 

доказів у разі відсутності можливості надати суду докази самостійно (ч. 1 ст. 84 

ЦПК України), надавати пояснення, наводити свої доводи, міркування тощо (ч. 1 

ст. 43 ЦПК України). Реалізація зазначеного обсягу процесуальних прав 

відповідача в сфері доказування об'єктивно потребує відповідної активності, 

інертність же відповідачів у цивільному судочинстві – одна з проблем, яка нівелює 

дух змагального процесу.  

Інертність відповідачів, насамперед, пов'язують з їх неявкою в процес, адже 

неявка відповідача у судове засідання та пов’язана з цим неможливість належним 

чином встановити факти та обставини – розповсюджене явище у судовій практиці.  

Неявка відповідача у судове засідання, насамперед, негативно впливає на 

реалізацію принципів змагальності, безпосередності та ін., процес втрачає ті риси, 

які, власне, й роблять його процесом. Науковці справедливо наголошують, що 

безпосередню участь у цивільній справі переоцінити важко [351, c. 64], що участь 

сторін у провадженні у справі впливає на законність та обґрунтованість судового 

рішення [262, c. 162], а участь їх у дослідженні доказів є найважливішим 

елементом судового змагання [331, c. 143]. У цьому сенсі особливого значення 

набувають вимоги цивільного процесуального закону щодо належного 

повідомлення сторін та інших учасників справи, про час і місце розгляду справи. 

Важливим у контексті впливу безпосередньої участі сторін у судовому 

засіданні на змагальність процесу та його результати видається  можливість 

отримання ними кваліфікованої правової допомоги, оскільки активна діяльність 

сторони у доказуванні, у створенні дійсно змагального процесу супроводжується 

невластивими для непрофесіонала психологічними навантаженнями, прийомами, 

що не сприяє реалізації тих прав, які й роблять процес змагальним. Разом з тим, 

дослідження доказів може вимагати від суду з’ясування нюансів, які можуть бути 

невідомі адвокату, що також підтверджує важливість безпосередньої участі у 
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розгляді справи сторін. Таким чином, в ідеалі для змагального процесу важливим 

фактором є наявність у залі судового засідання сторін, які діють в процесі сумісно з 

професійними адвокатами. 

Неявка відповідачів у судове засідання не означає, що справа не може бути 

вирішена з ухваленням рішення по суті заявлених вимог. У разі якщо доказів 

достатньо, суд може ухвалити заочне рішення в порядку, передбаченому Главою 

11 Розділу ІІІ ЦПК України, тим самим захистивши права, свободи та інтереси 

позивача. Не беручи до уваги можливі негативні наслідки для відповідача, у 

даному випадку виникає обґрунтоване запитання про те, чи є змагальним процес та 

рішення, ухвалене у такому процесі? Зрозуміло, що якщо відповідач не реагує на 

спрямовані до нього позовні вимоги, не подає, зокрема, відзив на позов, усіма 

іншими способами нехтує або зловживає правами та обов’язками, передбаченими 

цивільним процесуальним законодавством, це не повинно позначатися на 

можливості захисту прав, свобод та інтересів позивача, втім, питання про 

змагальний процес та про змагальне рішення у такому випадку, лишається 

відкритим. 

У вирішенні питань, пов’язаних з пасивністю відповідачів, яка проявляється у 

неявці до суду, заслуговуючим на увагу видається досвід європейських країн. Так, 

згідно зі ст. 184 ЦПК Франції суддя може у будь-якій справі зобов’язати сторони 

чи одну з них з’явитися до суду особисто. Сторони можуть бути допитані в 

присутності спеціаліста; між ними і свідками можуть бути проведені очні ставки 

(ст. 190). Сторони особисто відповідають на запитання, що ставляться, та не мають 

права користуватися ніякими попередніми записами (ст. 191). Разом з тим, закон 

гарантує для таких випадків обов’язкову присутність повноважних представників 

усіх сторін (ст. 192) [91, c. 89, 90]. 

Професор Люблянського університету (Словенія), розкриваючи проблеми 

пасивності відповідачів у своїй доповіді на всесвітній конференції з 

процесуального права зазначив: «Пасивність відповідача створює презумпцію того, 

що ним визнаються всі факти, викладені у позовній заяві. Суд не вправі відмовляти 

у прийнятті незмагального рішення на тій лише підставі, що факти, викладені у 
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позовній заяві, виглядають малоймовірними, чи доказів, наданих позивачем, 

недостатньо — усі факти, покладені в основу вимог позивача вважаються 

прийнятими. Однак суд все ще повинен переконатися у тому, що, з точки зору 

матеріального права, фактів, викладених у позові, достатньо для його задоволення. 

Якщо позовна заява відповідає цій вимозі, розгляд справи завершується 

прийняттям незмагального рішення, якщо ні — суд залишає позов без розгляду [58, 

c. 464]. 

У контексті розподілу обов’язків у доказуванні між сторонами, практики 

обґрунтовано звертають увагу на вельми актуальні справи за позовами громадян до 

юридичних осіб, наприклад, за позовами працівників, звільнених за ініціативою 

адміністрації, про поновлення на роботі та сплаті вимушеного прогулу, за 

позовами вкладників до банків про повернення вкладів та виплаті відсотків по 

вкладах, про відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду та ін. Проблема полягає у тому, що у таких 

справах можливості відповідачів (фінансові, організаційні), значно ширші, ніж у 

позивачів — фізичних осіб [117, c. 18], тому нерідко позиція позивача є заздалегідь 

хиткою, оскільки не всі позивачі мають відповідну освіту, досвід тощо для 

обґрунтування позовних вимог чи заперечень. Не можна не враховувати також 

психологічні фактори, які можуть перешкоджати якісній реалізації позивачами 

прав та обов’язків, спрямованих на доказування та доведення фактів та обставин. 

Подібна ситуація може спостерігатися й у разі, якщо з боку позивача чи 

відповідача представником виступає орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, прокурор тощо, а з іншого — приватна особа. 

У порядку цивільного судочинства розглядаються та вирішуються справи, 

доказування у яких вимагає особливої активності відповідача, зокрема до таких 

справ належать справи про захист честі, гідності, ділової репутації. Окрім того, що 

дана категорія цивільних справ часто обтяжена необхідністю у кожному випадку 

встановлювати особу відповідача або кількох осіб одночасно, оскільки, якщо позов 

пред’явлено до ЗМІ, відповідач залучає не лише орган масової інформації, а й 
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автора публікації, а у разі, якщо ЗМІ, який здійснив публікацію, не є юридичною 

особою, як відповідач залучається організація, органом якої він є [239, c. 17], 

виникає й питання про розподіл обов’язків у доказуванні між відповідачами. На 

жаль, постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. № 7 

«Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і 

ділової репутації громадян і організацій», не містить роз’яснень з цього приводу. 

Згідно з ч. 3 ст. 277 ЦК України негативна інформація, поширена про особу, 

вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. 

Отже, основний тягар доказування та доведення покладається на відповідача. 

Найбільш складними є випадки, коли відповідача у справах даної категорії 

визначити неможливо, а вищенаведене законодавче положення покладає обов’язок 

довести правдивість відомостей саме відповідачу, таким чином, виникає ситуація, 

яка не дозволяє суду вирішити справу. Для таких випадків ЦК України передбачає 

наступне: якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична 

особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення 

факту недостовірності цієї інформації та її спростування (ч. 4 ст. 277 ЦК України). 

Втім, і можливість вирішення судом такої справи в порядку окремого 

провадження, а справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 

згідно з п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України розглядаються та вирішуються саме в такому 

порядку, не вирішує проблем у доказуванні. Залишається незрозумілим, кого слід 

залучати як інших заінтересованих осіб, якими доказами, у який спосіб заявник 

може доказати та довести факт того, що розповсюджені відомості є 

недостовірними і такими, що впливають на його честь, гідність, ділову репутацію. 

Таким чином, питання лишається відкритим і потребує вирішення. 

Аналізуючи наукові дослідження, присвячені проблематиці розподілу 

обов’язків у доказуванні в цивільному судочинстві, не можна було не помітити, що 

майже в усіх  працях автори не виходять за межі позовного провадження. Окремі 

фахівці у зв'язку з цим справедливо наголошують на тому, що «захоплення» лише 

позовним провадженням призвело до залишення в тіні питання про осіб, які беруть 

участь у непозовних справах» [344, c. 50]. І хоча ця думка висловлена 
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представником російської школи процесуального права, такий само стан справ має 

місце і в нашій країні. Вірогідно, пов’язано це з тим, що у цивільному 

процесуальному законодавстві України акцент у контексті обов’язків у сфері 

доказування, робиться на сторони. Зокрема, у ч. 2 ст. 12 ЦПК України: «кожна 

сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень…», у ч. 3 ст. 12 ЦПК 

України: «кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи 

невчиненням нею процесуальних дій» тощо. 

Як уже зазначалось у даній роботі, заявники та інші заінтересовані особи у 

справах окремого провадження мають права і обов’язки сторін, за винятками, 

встановленими у Розділі ІV ЦПК України (ч. 8 ст. 49 ЦПК України). Таким чином, 

обсяг прав та обов’язків у сфері доказування у сторін у справах позовного 

провадження та у заявників і заінтересованих осіб у справах окремого провадження 

в цілому однаковий. Чи встановлюють «винятки», про які йдеться у вказаній нормі, 

особливості у доказуванні фактів та обставин заявниками та іншими 

заінтересованими особами? 

Відомо, що основними винятками чи відмінностями, встановленими 

цивільним процесуальним законодавством для справ окремого провадження, які 

впливають на доказування, є: 1) можливість суду за власною ініціативою 

витребувати необхідні докази з метою з’ясування обставин справи (ч. 2 ст. 294 

ЦПК України); 2) справи окремого провадження розглядаються судом з 

додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень 

щодо змагальності та меж судового розгляду (ч. 3 ст. 294 ЦПК України). 

Встановлене ч. 2 ст. 294 ЦПК України право суду витребувати докази за 

власною ініціативою у справах окремого провадження може сприяти висновку про 

те, що заявникам та іншим заінтересованим особам немає необхідності вживати 

усіх заходів, спрямованих на підтвердження чи спростування фактів та обставин, 

які встановлюються судом. Такий висновок обєктивно є хибним. Приміром, згідно 

з ч. 2 ст. 311 ЦПК України до заяви про встановлення усиновлення заявники 

повинні вже на етапі звернення до суду додати письмові докази-документи: копію 
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свідоцтва про шлюб, а також письмову згоду на усиновлення  дитини другого з  

подружжя при усиновленні дитини одним з них, медичний висновок про стан 

здоров’я заявника, довідку з місця роботи із зазначенням заробітної плати або 

копію декларації про доходи тощо. Так само повинні надати докази й інші 

заінтересовані особи, зокрема орган опіки та піклування відповідно до вимог ч. 2 

ст. 312 ЦПК України зобов’язаний як підготувати висновок про доцільність 

усиновлення та відповідність його інтересам дитини, так і обґрунтувати його 

відповідними доказами: актом обстеження умов життя заявника, свідоцтвом про 

народження дитини, медичним висновком про стан здоров’я дитини, про її 

фізичний і розумовий розвиток тощо. До заяв у справах про надання особі 

психіатричної допомоги в примусовому порядку ч. 2 ст. 280 ЦПК України також 

вимагає додавати висновок лікаря-психіатра або висновок комісії лікарів-

психіатрів та інші докази. 

Водночас, не для всіх справ окремого провадження цивільне процесуальне 

законодавство встановлює обов’язок обґрунтування заяв відповідними доказами. 

Зокрема, не містить таких вимог ст. 297 ЦПК України, якою визначено 

процесуальний порядок звернення до суду із заявою про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи. Законодавець обмежився лише вказівкою на 

необхідність зазначення у заяві обставин, які стали підставою звернення до суду 

(психічні розлади, дані про зловживання спиртними напоями, наркотичними 

засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо), і лише за «наявності 

достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи суд призначає 

судово-психіатричну експертизу» (ч. 1 ст. 298 ЦПК України).  Подібним чином 

урегульовано порядок звернення до суду із заявами у справах про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (ст. 302 ЦПК України), про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (307 

ЦПК України) тощо. Звернення до матеріального права з метою вирішення 

питання про докази, які є необхідними для обґрунтування заяв у зазначених 

справах, результатів також не дали (відповідно, статті 36, 39, 38, 35, 43, 46 ЦК 
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України). У даному зв'язку гіпотетично може виникати сумнів у тому, чи повинні 

заявники у зазначених справах доказувати факти та обставини, викладені в заяві.  

Для відповіді на це питання відправним має бути положення ч. 8 ст. 49 ЦПК 

України, яка прирівнює заявників та інших заінтересованих осіб у справах 

окремого повадження у правах та обов'язках до сторін. Спираючись на нього, 

видається обгрунтованим вважати, що будь-яка заява, яка подається до суду у 

справах окремого провадження, так само, як і позов у справах позовного, вже на 

етапі звернення до суду, повинна бути обґрунтована. Кожен факт та обставина, на 

які заявники посилаються з метою обґрунтування своїх вимог, повинні бути 

підтверджені. Приміром, у справах про усиновлення заявники, на вимогу ст. 311 

ЦПК України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. 

«Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають 

усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після 

усиновлення» [227], зобов’язані до заяви додати необхідний пакет документів — 

письмових доказів з метою обґрунтування заяви про встановлення усиновлення. І 

хоча ст. 311 ЦПК України й досі не приведена у відповідність до положень 

вказаної Постанови, на що зверталась увага іще у 2005 р. [75, c. 44-45], нею також 

передбачено перелік доказів, які подаються до суду разом із заявою. Ці докази є 

необхідними одночасно як для вирішення питання про відкриття провадження у 

справі, так і для вирішення справи по суті. Доказування заявниками не 

обмежується поданням доказів до суду, заявники у справах окремого провадження 

зобов’язані доказувати та доводити і під час судового розгляду, адже від активності 

заявників, так само, як і позивачів у справах позовного провадження, залежить 

остаточний висновок суду. 

Щодо обов’язків у доказуванні з боку інших заінтересованих осіб у справах 

окремого провадження, то вони перебувають у залежності від юридичної природи 

інтересу у процесі. Інших заінтересованих осіб у справах окремого провадження 

слід поділяти на осіб, заінтересованість яких носить приватний характер, і осіб, які 

беруть участь у справах окремого провадження з суспільним характером 

заінтересованості у зв’язку з покладеними на них законом функціональними 
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обов’язками, як правило, у формі надання висновків. Якщо характер 

заінтересованості є приватним, то встановлений законом обов’язок подавати 

докази та доводити перед судом їх переконливість не можна розцінювати як 

підставу для примушування у доказуванні. Наприклад, іншими заінтересованими 

особами з приватним характером заінтересованості у справах про усиновлення 

можуть бути батьки, опікуни дитини, щодо якої вирішується питання про 

усиновлення, які залучаються судом, приміром, у разі, коли їх згода на 

усиновлення викликає сумнів, або ж баба, дід такої дитини, які заінтересовані у 

збереженні зв’язків із дитиною, яка усиновлюється, і суду необхідно вирішити й 

питання про збереження родинних зв’язків тощо. У таких випадках пояснення 

інших заінтересованих осіб відіграють вирішальну роль для вирішення судом 

зазначених питань, для захисту їх інтересів, але змусити інших заінтересованих 

осіб з приватним характером інтересу брати участь у процесі та проявляти 

активність у доказуванні суд не може в силу дії у цивільному процесі принципу 

диспозитивності. 

Зовсім інша ситуація із обов’язками у доказуванні з боку інших 

заінтересованих осіб, юридична заінтересованість яких має суспільний чи 

державний характер. Так, органи опіки та піклування, які залучаються судом до 

участі у справі в рамках підготовки справ до судового розгляду, для надання 

висновків зобов’язані не лише їх подати, а й обґрунтувати відповідними доказами. 

У цьому випадку обов’язок у доказуванні є абсолютним, а його невиконання тягне 

за собою постановлення окремої ухвали в порядку, передбаченому ст. 262 ЦПК 

України. 

Таким чином, у справах окремого провадження, незважаючи на те, що частини 

2, 3 ст. 294 ЦПК України надають широкий спектр повноважень суду у доказуванні 

та обмежують змагальність, на заявників цивільним процесуальним законом 

покладаються обов’язки у доказуванні у такій само мірі, як і на позивача у справах 

позовного провадження. Втім заявники можуть мати різний характер 

заінтересованості. Приватний характер інтересу обумовлює неможливість 

примушування до активізації у доказуванні і, навпаки, суспільний чи державний 
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характер інтересу зобов’язує виконувати обов’язки щодо доказування у спосіб, 

встановлений законом. Так само характер заінтересованості впливає й на 

становище у доказуванні інших заінтересованих осіб у справах окремого 

провадження. 

Про звільнення від обов’язку доказування в справах окремого провадження 

може йтися щодо інших заінтересованих осіб, на яких у силу віку, наявності 

захворювань тощо закон не може покласти такі обов’язки (зокрема особи, щодо 

яких судом вирішується питання про визнання недієздатними, обмежено 

дієздатними, про усиновлення, про надання психіатричної допомоги тощо). 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, згідно з ч. 

3 ст. 52 ЦПК України мають усі процесуальні права та обов’язки позивача. Втім, 

наявність у цивільному процесуальному законодавстві такої норми не повинна 

сприяти висновку про те, що треті особи, які заявляють самостійні вимоги, є 

другими позивачами. Матеріально-правовий інтерес третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору, не співпадає за змістом з матеріально-

правовою заінтересованістю позивача та відповідача, тобто третя особа, яка 

заявляє самостійні вимоги, заінтересована у такому матеріально-правовому 

вирішенні спору, яке виключає задоволення вимог як позивача, так і відповідача 

[149, c. 116]. Водночас, положення ч. 3 ст. 52 ЦПК України необхідно сприймати 

таким, що абсолютно урівнює третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору та позивачів у процесуальних правах та обов’язках,  пов’язаних із 

доказуванням, а тому необхідності спеціального розкриття процесуального 

становища у доказуванні третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору, немає. Разом з тим, викликає певні міркування регулювання прав 

та обов’язків третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, 

цивільним процесуальним законодавством України. Так, зокрема, згідно з ч. 1 ст. 

81 ЦПК України «Обов’язки доказування і подання доказів» кожна сторона 

повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 

заперечень. Отже, йдеться виключно про сторони. Вірогідно, у змісті зазначеного 

положення у поняття «сторони» законодавцем закладено також і третіх осіб, які 
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заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки, як вже зазначалось, 

згідно з ч. 3 ст. 52 ЦПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача, а 

засобом їх вступу в процес є позов, таким чином, вони є стороною. Проте така 

завуальованість у нормативному регулюванні видається необгрунтованою, адже 

лише професіонали з низки статей цивільного процесуального закону
1
 можуть 

зробити однозначний висновок про обов’язок третіх осіб, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору, нарівні із сторонами доводити ті обставини, на які 

вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Тому видається 

доцільним ч. 1 ст. 81 ЦПК України викласти у наступній редакції: «Кожна сторона, 

а також третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, повинні 

довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і 

заперечень». 

Регулювання участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору ЦПК України в редакції 2017 р. радикальних сутнісних змін не 

зазнало. Законодавцем змінено строки вступу таких суб'єктів в процес у зв'язку із 

зміною стадійності судочинства у суді першої інстанції в справах позовного 

провадження, закріплено однозначне положення про обов'язок суду постановляти 

ухвалу про вступ таких осіб у справу (ч. 1 та 2 ст. 52 ЦПК України).  

У контексті новелізації регулювання участі у цивільному судочинстві третіх 

осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, не зовсім коректним 

видається положення ч. 4 ст. 52 ЦПК України, згідно з яким після вступу у справу 

третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за 

клопотанням учасника справи розглядається спочатку. Частина 2 ст. 34 ЦПК 

України 2004 р. встановлювала, що саме за клопотанням третьої особи, яка заявила 

самостійні вимоги щодо предмета спору, справа розглядається спочатку, що 

видається логічним. Вочевидь, ч. 2 ст. 52 чинного ЦПК України потребує 

коригування. Видається також, що специфічне становище третіх осіб, які 
                                                        

1
 Наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. 

До «інших учасників справи» ч. 1 ст. 42 ЦПК України відносить й третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Довести ж обставини можна виключно шляхом подання відповідних доказів та активної участі у 

доказуванні.  
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заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві, у 

зв'язку з чим закон наділяє їх усіма правами позивача та забов'язує виконувати їх 

обов'язки (ч. 3 ст. 52 ЦПК України), зумовлює думку про необхідність розгляду 

справи спочатку у будь-якому разі. 

Місце третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у 

системі прав та обов'язків в сфері цивільного процесуального доказування є 

достатньо визначеним і усталеним, а тому особливої наукової полеміки не 

викликає. Що ж стосується третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору, то їх становище не лише у процесі доказування, а й у цивільному 

судочинстві загалом, є предметом наукових дискусій та суперечок. 

Юридичні ознаки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору не дають підстав не відносити їх до суб’єктів цивільного 

процесуального доказування. Беручи участь у цивільному судочинстві на стороні 

позивача або відповідача, якщо рішення в справі може вплинути на їх права та 

обов’язки щодо однієї із сторін, треті особи, які не заявляють самостійних вимог, 

мають процесуальні права і обов’язки, встановлені статтями 12, 43 та ін. ЦПК 

України для всіх учасників справи,  серед яких — право подавати докази, наводити 

свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, 

досліджувати докази тощо. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є 

юридично заінтересованими особами, а тому й заінтересовані у процесі 

доказування та участі у ньому, оскільки рішення суду після набрання ним законної 

сили може вплинути на їх права та обов’язки, зокрема внаслідок пред’явлення до 

них регресного позову. 

Спірним у регулюванні процесуального становища третіх осіб, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є положення ч. 7 ст. 53 ЦПК 

України, згідно з яким вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних 

вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку. Це 

положення суперечить юридичній сутності участі третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору.  Дійсно, треті особи, які не заявляють 
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самостійних вимог щодо предмета спору, не є у цивільному процесі суб’єктами 

спірного матеріального правовідношення, яке вирішується судом, тому й засобом 

їх вступу у вже відкрите провадження є не позов, а заява про участь у справі 

відповідно до ч. 4 ст. 53 ЦПК України. Водночас, заява третьої особи, яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета спору має бути обгрунтованою, у ній 

необхідно зазначити підстави участі у справі (ч. 4 ст. 53 ЦПК України), тобто 

факти і обставини, які засвідчують юридичну прив'язку до правовідносин, що 

підлягають встановленню судом. Окрім того, основною роллю третіх осіб, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є участь у доказуванні, у 

наданні таких доказів, які б, приміром, або зовсім унеможливили пред’явлення до 

них регресного позову, або пом’якшили становище у майбутньому процесі за 

таким позовом. Те, що основною метою участі таких суб’єктів у цивільному 

процесі є доказування та доведення, однозначно встановлено ч. 6 ст. 53 ЦПК 

України, відповідно до якої треті особи, які не заявляють самостійних вимог, 

мають процесуальні права і обов’язки, встановлені ст. 43 ЦПК України. Стаття ж 

43 ЦПК України прямо чи опосередковано встановлює сукупність прав та 

обов’язків у сфері доказування. 

У зв’язку із зазначеною специфікою процесуального становища третіх осіб, 

які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, виникає логічне 

запитання про те, як, у який спосіб може така особа повноцінно реалізувати права 

та обов’язки щодо доказування та доведення, якщо закон не зобов’язує розглядати 

справу спочатку у разі вступу такої особи в процес. Як може третя особа, яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, надати контраргументи, 

обґрунтувати їх доказами тощо, якщо вона, приміром, не була учасником 

підготовчого засідання?  

Очевидно, ч. 4 ст. 35 ЦПК України потребує переформатування на зразок, 

який запропоновано вище щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Така редакція не лише приведе у відповідність з положенням ч. 2 

ст. 12 ЦПК України, відповідно до якої  учасники справи (а треті особи, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є саме такими особами 
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відповідно до ч. 2 ст. 42 ЦПК України), мають рівні права щодо здійснення всіх 

процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом, а й сприятиме у їх 

реалізації. 

Цивільним процесуальним законодавством інших країн, зокрема Російської 

Федерації, однозначно встановлено, що при вступі в процес третіх осіб, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, розгляд справи у суді 

провадиться з самого початку (ч. 2 ст. 43 ЦПК РФ). Процесуалістами РФ 

обґрунтовано вважається, що дана норма спрямована на забезпечення такій третій 

особі реальної можливості реалізації усіх процесуальних прав, пов'язаних із 

доказуванням, зокрема подання, дослідження доказів, заявлення різного роду 

клопотань і т. п. [149, c. 43]. 

Сторони, треті особи, заявники та інші заінтересовані особи у цивільному 

судочинстві можуть діяти як самостійно, так і через представників (ч. 1 ст. 58 ЦПК 

України). Таким чином,  в сфері цивільного процесуального доказування усі 

функції по доказуванню можуть покладатися на представників, у зв'язку з чим 

видається обгрунтованим визначити становище даних суб'єктів саме у цьому 

напрямку цивільної процесуальної діяльності.  

 В останні роки інститут представництва у цивільному судочинства зазнав 

значних коригувань. Реформування цивільного процесуального законодавства, яке 

проводиться з урахуванням європейських змагальних традицій, не могло не 

відбитися на законодавчому регулюванні участі представників у цивільному 

судочинстві.  

Згідно із ч. 2 ст. 15 чинного ЦПК України, представництво у суді як вид 

правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича 

допомога). Непрофесійне представництво здійснюється батьками, 

усиновлювачами, опікунами тощо (ст. 59 ЦПК України). 

Тривалий період часу представники у цивільному судочинстві належали до 

осіб, які брали участь у справі (ст. 26 ЦПК України 2004 р.) і вважалися суб'єктами 

цивільних процесуальних правовідносин, які мають виключно процесуальний 

інтерес, а тому наділялися усіма процесуальними правами в сфері доказування, які 
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були закріплені, зокрема, у ст. 27 ЦПК України 2004 р. Новацією ЦПК України в 

редакції 2017 р. є виокремлення представників в окрему групу учасників судового 

процесу, у зв'язку з чим виникають певні міркування, які потребують аналізу. 

У чинному ЦПК України відсутня стаття, яка б виокремлювала чи 

конкретизувала права та обов'язки представників. Для розуміння і загального 

становища представників у цивільному судочинстві, і становища у цивільному 

процесуальному доказуванні, основоположною є норма ч. 1 ст. 64 ЦПК України, 

згідно із якою представник здійснює  від імені особи, яку він представляє, її 

процесуальні права та обов'язки. Отже, діючи в процесі приміром від імені 

відповідача, представник вправі реалізовувати спеціальні і загальні права, 

передбачені цивільним процесуальним законодавством для відповідача. Водночас, 

ч. 2 ст. 64 ЦПК України встановлює право  особи, яка діє в процесі через 

представника, обмежити представника у повноваженнях та зазначити про це у 

виданій йому довіреності чи в ордері. Зазначене положення обгрунтовано може 

сприйматися таким, що дозволяє обмежити представника не лише у правах щодо 

розпорядження позовною заявою, а й у реалізації прав та обов'язків, пов'язаних з 

доказуванням фактів і обставин. Така правова регламентація видається сумнівною. 

Як вже зазначалось вище, за часів дії ЦПК України 1963 р. та 2004 р. 

представників відносили до осіб, які беруть участь у справі, а це означало, що 

представники наділяються повним обсягом загальних (змагальних) прав, яко були 

закріплені, зокрема, у ст. 10, 27 ЦПК України 2004 р. Тепер представників 

виокремлено, вони не є учасниками справи, а усі загальні права передбачені 

законодавцем для учасників справи (ст. 12, 43 ЦПК України).  

Аналіз основних для здійснення доказової діяльності положень цивільного 

процесуального законодавства дає підставу стверджувати, що представникам, так 

само як й учасникам справи, права та обов'язки, закріплені, зокрема, у ст. 12 та 43 

належать рівною мірою, що обумовлено логікою інституту представництва та 

метою діяльності представників у цивільному судочинстві – сприяння у захисті 

прав, свобод та інтересів у способи, передбачені законом. Вочевидь, положення ч. 

2 ст. 64 ЦПК України потребує уточнення, зокрема у наступний спосіб: 
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«Обмеження повноважень представника на вчинення процесуальної дії, пов’язаної 

із розпорядженням позовними (заявленими) вимогами, мають бути застережені у 

довіреності». Така редакція сприятиме однозначному розумінню тієї обставини, що 

представники у цивільному судочинстві наділяються повним обсягом прав та 

обов’язків у сфері доказування, і ніяких обмежень у цьому сенсі бути не може, 

адже основні зусилля представника, незалежно від того, діє він на підставі закону 

чи договору, без перебільшення, спрямовані  на доказування та доведення фактів і 

обставин.  

На ефективність діяльності представника у сфері цивільного процесуального 

доказування впливають різні фактори: належна підготовка, досвід, наполегливість, 

вміння переконувати тощо. Не менш важливою є сумісна діяльність представника з 

особою, інтереси якої представляються. Оскільки представник не може бути 

обізнаний про усі нюанси, які можуть викликати інтерес у іншої сторони чи суду, 

таким чином, ефективність у доказуванні та доведенні внаслідок тандемної 

діяльності представника та особи, інтереси якої він представляє, значно зростає. 

У разі виникнення підстав законного представництва, яке має обов’язковий 

характер у силу того, що особи, інтереси яких представляють законні 

представники, не в змозі самостійно захистити у суді свої права, свободи чи 

інтереси (малолітні, неповнолітні, недієздатні тощо), законний представник може 

діяти як самостійно, так і доручити здійснення представницьких функцій 

професійному представнику (ч. 3 ст. 59 ЦПК України).  

Юридична природа законного представництва зумовлює необхідність 

акцентувати увагу на тому, що законні представники (батьки, усиновлювачі, 

опікуни та ін. особи відповідно до ст. 59 ЦПК України) зазвичай не мають 

юридичної освіти, навичків участі у судовому процесі, а тому їх участь часто 

зводиться до спостереження за ходом судового засідання та відповіді на запитання. 

У даному зв'язку видається правильною концентрація зусиль суду, спрямованих на 

роз'яснення процесуальних прав та обов'язків, про наслідки вчинення або 

невчинення процесуальних дій, створення відповідних умов для реалізації прав 

законними представниками, що передбачено п. 3 ст. 12 ЦПК України. У таких 
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справах для встановлення фактів і обставин   важливим фактором є також 

залучення  в судове засідання дитини в усіх випадках, коли це можливо.  

Органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб, посідають окреме місце в сфері цивільного процесуального 

доказування, що обумовлено покладеними законодавством на Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб обов’язків, 

пов’язаних з їх компетенцією в системі захисту прав, тому даних суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин називають «зобов’язаними особами, які 

пов’язані вимогами матеріального законодавства і повинні добросовісно і 

оперативно здійснювати процесуальні дії щодо захисту чужого приватноправового 

чи публічного інтересу» [293, c. 130]. 

Місце органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб, у процесі доказування зумовлені суспільним чи державним 

характером заінтересованості, яка проявляється лише в процесуальному сенсі. 

Окрім того, права та обов’язки таких суб’єктів у сфері доказування залежать, 

насамперед, від форми участі у процесі чи форми реалізації представницьких 

функцій. 

Подаючи до суду позов (заяву) в інтересах інших осіб або держави, органи та 

особи не є позивачами (заявниками), ними є особи, в інтересах яких подано позов 

(заяву) або держава, але відсутність матеріально-правової заінтересованості у 

органа чи особи в процесі не знімає з них обов’язків щодо доказування. Позов чи 

заява, що подаються до суду, повинні бути обґрунтовані органом чи особою, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, відповідними 

доказами. Ініціювання судочинства також обумовлює активність у процесі 

доказування органів та осіб протягом усього провадження. Таким чином, у разі 

подання позову (заяви) з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб або 

державних чи суспільних інтересів, органи та особи зобов’язані сумлінно 

виконувати обов’язки в сфері доказування, що зумовлено покладеними законом 

повноваженнями. Невиконання цих обов’язків повинно бути підставою 
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постановлення судом окремої ухвали в порядку, передбаченому ст. 262 ЦПК 

України. 

Органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб, є також суб’єктами доказування у випадках, коли вони залучаються у 

цивільне судочинство з метою надання висновків в рамках покладених законом 

повноважень. Так, зокрема, згідно з частинами 4 та 5 ст. 19 Сімейного кодексу 

України участь органу опіки та піклування є обов’язковою при розгляді судом 

спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, визначенні судом місця 

проживання дитини, при вирішенні справ про позбавлення та поновлення 

батьківських прав, про побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав, про відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на 

підставі закону або рішення суду, про управління батьками майном дитини, 

скасування усиновлення та визнання його недійсним. Надання висновків органами 

опіки та піклування, — основна задача для таких органів у подібних справах. 

Дослідники проблем участі органів опіки і піклування у цивільному процесі 

обгрунтовано вказують на те, що «роль висновків органів опіки і піклування у 

цивільному процесі є надзвичайно великою, адже вони можуть покладатися в 

основу обґрунтування рішення суду про задоволення чи відхилення позиції однієї з 

сторін. Висновки органів опіки і піклування мають всі ознаки доказів…» [164, c. 

189, 192].  

Судова практика засвідчує, що висновкам органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування надається належне місце, а за певних умов висновки 

перешкоджають ухваленню судами незаконних та необгрунтованих рішень. 

Зокрема, у справах за позовами про позбавлення батьків батьківських прав 

висновок органу опіки та піклування про недоцільність позбавлення відповідача 

батьківських прав може спростувати необгрунтовані доводи позивача, і у такий 

спосіб зберегти право батька на спілкування з дитиною після розірвання шлюбу з 

його матір'ю. Позивачі, керуючись власними інтересами, у таких справах нерідко 

зазначають неправдиві факти та обставини, і подібні висновки унеможливлюють 

порушення прав, свобод та інтересів відповідачів. Такі висновки складаються на 
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підставі дослідження фактів про виконання батьком своїх батьківських обов'язків 

після розірвання шлюбу з матірю дитини (спілкування з дитиною згідно графіку, 

участь у вихованні та розвитку дитини тощо),  а також даних про те, чи працює 

батько, чи перебуває на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра тощо [229].  

Значення висновків органів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування для ухвалення судами рішень є очевидним. Водночас, спираючись 

на проблеми судової практики, Верховний Суд в окремих постановах звертає увагу 

на те, що суди не повинні віддавати перевагу висновкам органів опіки та 

піклування. Зокрема, у справах про визначення місця проживання дитини 

висновкам органів опіки та піклування щодо зміни місця проживання дитини. Суд 

зауважує, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили [228], 

про жо власне й ідеться у ч. 2 ст. 89 ЦПК України. 

З приводу місця висновків органів опіки і піклування у складі доказів науковці 

висловлюють різні думки. В основному висновки вважаються письмовими 

доказами так само, як і всі інші [137, c. 91-97; 270, c. 492], хоча існує й точка зору 

про те, що думка органу, виражена у його висновку, не є судовим доказом [301, c. 

262]. Погляди на те, що висновки органів є доказами, ґрунтуються на тому, що 

згідно з ч. 4 ст. 19 СК України висновки органів опіки та піклування ґрунтуються 

на відомостях, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, 

батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, 

а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Зокрема, готуючи 

висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, 

який подається під час підготовки справ про усиновлення до судового розгляду (ст. 

312 ЦПК), органом опіки та піклування обстежуються умови життя заявника, 

вивчається стан здоров’я дитини, наявність згоди батьків, опікуна, піклувальника 

дитини, закладу охорони здоров’я або навчального закладу, а також самої дитини 

на усиновлення, наявність сестер (братів), інші необхідні обставини. Про всі ці 

обставини до суду подаються письмові докази (акти, свідоцтва, медичні висновки, 

довідки, дозволи тощо), а сам висновок хоча й не є обов’язковим для суду, є одним 

з основних доказів у справах про усиновлення, оскільки містить аналіз фактів, 
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оцінку дослідженого. Отже, як сам висновок, так і документи, якими він 

обґрунтовується, є доказами. Таким чином, викладене дозволяє стверджувати, що 

реалізація органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб, другої форми участі у цивільному судочинстві — вступу у 

вже відкрите провадження для надання висновку, зобов'язує органи та осіб 

виконувати обов’язки, спрямовані на  обґрунтування висновку, який в системі 

доказів посідає одне з найважливіших місць. 

У контексті наукової дискусії про місце висновків органів державної влади, 

місцевого самоврядування, не можна не звернутися до пропозиції вітчизняних 

науковців розглядати такі висновки як окремий вид засобів доказування «в силу їх 

особливостей та значення для суду» [139, c. 14].  

У даному зв'язку видається обгрунтованим зазначити, що концепт «засіб 

доказування» (інструментарій, за допомогою якого підтверджуються факти чи 

обставини), прив'язаний до суб'єктів доказування у цивільному судочинстві, а ними 

є виключно учасники справи. Висновки ж органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування готуються, як правило, на вимогу суду, або на вимогу 

закону в рамках виконуваних повноважень. Тому про висновки як засіб 

доказування може йтися лише у випадках, коли такі висновки підготовлені на 

вимогу сторони чи іншого учасника справи. 

 Специфічність правового статусу органів державної влади та органів 

місцевого сомоврядування та їх висновків підтверджується правом висловлювати у 

них свою думку щодо вирішення справи по суті, закріпленим у ч. 6 ст. 57 ЦПК 

України. У такий спосіб  органи державної влади та органи місцевого 

сомоврядування можуть виражати свою думку щодо  задоволення чи 

незадоволення позовних заяв або заяв у справах окремого провадження.  

Належність органів державної влади та органів місцевого самоврядування до 

учасників справи (ч. 4 ст. 42 ЦПК України), наявність у них процесуальної 

заінтересованості, зумовило законодавче положення, яке наділяє зазначені органи 

повним обсягом прав та обов'язків, закріплених у ст. 43 ЦПК України (ч. 6 ст. 57 

ЦПК України). Враховуючи роль органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування у цивільній процесуальній діяльності та специфічне місце їх 

висновків  у системі доказів, видається логічним урівняння органів в загальних 

правах та обов'язках з усіма учасниками справи.  

Зі складу органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб, які уповноважені надавати суду висновки, виключено 

прокурора. Виключення прокурора зі складу суб'єктів надання висновків у зв'язку 

із розвитком змагального цивільного судочинства викликало широку наукову 

дискусію, така новація сприймалась передчасною, оскільки на той час не було 

створено законодавчих умов для належної реалізації змагальних прав юридично 

заінтересованими особами, інститут безоплатної правової допомоги знаходився у 

стані розробки [78, c. 17-21].  

Відповідно до ст. 56 та 57 чинного ЦПК України окрім ініціювання відкриття 

провадження у справі,  формою участі прокурора у цивільному судочинстві слід 

вважати вступ у вже відкрите за позовом іншої особи провадження, подання 

апеляційної, касаційної скарг тощо. 

Аналіз вищезазначених статей цивільного процесуального закону, які є 

головними у регулюванні процесуального становища прокурора  дозволяє 

констатувати, що у сфері цивільного процесуального доказування прокурор, 

незалежно від форми реалізації представницьких функцій, зобов’язаний 

обґрунтувати доказами: 1) факти та обставини, які обґрунтовують поданий 

прокурором позов (заяву); 2) факти та обставини, які обґрунтовують вступ 

прокурора у вже відкрите провадження (наприклад, які засвідчують порушення в 

сфері захисту інтересів суспільства та держави тощо). Окрім того, як учасник 

справи (ч. 4 ст. 42 ЦПК України) прокурор наділяється повним обсягом прав та на 

нього покладаються обов'язки, передбачені ст. 43 ЦПК України.  

Наведене вище зумовлює висновок про те, що  прокурор є рівним з іншими 

учасниками справи суб'єктом доказування, але на відміну від сторін, третіх осіб, 

прокурор несе обов'язки в сфері доказування в абсолютному розумінні в силу 

виконуваних в системі захисту прав повноважень. 

 



 478 

6.3. РОЛЬ ІНШИХ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

(ОСІБ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА), 

У ДОКАЗУВАННІ 

  

Окрім суду та учасників справи (осіб, які беруть участь у справі), у 

цивільному судочинстві традиційно окремо виділяють й осіб, які сприяють його 

здійсненню, або, за чинним ЦПК України – інших учасників судового процесу. До 

осіб, які є іншими учасниками судового процесу, відповідно до ст. 65 ЦПК України 

законодавцем віднесено: помічника судді, секретаря судового засідання, судового 

розпорядника, свідка, експерта, експерта з питань права, перекладача, спеціаліста. 

Таким чином до даної групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин 

належать абсолютно різні за змістом виконання завдань у цивільному судочинстві 

особи, але усі вони характеризуються відсутністю юридичної заінтересованості. 

Оскільки основною метою діяльності таких осіб є сприяння (допомога) 

здійсненню судочинства у різний спосіб, дану групу суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин прийнято називати особами, які сприяють 

здійсненню правосуддя [301, c. 181], суб’єктами інформування [128, c. 20-21], 

допоміжними суб’єктами доказування, які сприяють у багатьох випадках основним 

суб’єктам доказування [11, c. 88], тощо. Такі висновки обумовлені тим, що, 

зокрема, свідки, експерти, спеціалісти та ін., забезпечують правосуддя необхідною 

інформацією, допомогою. З приводу мотивів участі у цивільному процесі таких 

учасників висловлюються різні точки зору, серед яких — публічна необхідність 

[344, c. 50]. 

У сфері цивільного процесуального доказування, встановлення судами фактів 

та обставин, серед усіх осіб, які є іншими учасниками судового процесу, особливу 

роль відіграють свідки та експерти, оскільки показання свідків, висновки експертів 

є одними із засобів доказування відповідно до ч. 2 ст. 76 ЦПК України, а в окремих 

випадках факти та обставини, що складають предмет доказування у справі, можуть 

бути встановлені судом лише на підставі показань свідків, висновків експертів. 
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Серед засобів доказування, закріплених у ч. 2 ст. 76 ЦПК України, немає 

роз’яснень спеціаліста, разом з тим, його сприяння технічного характеру є 

важливим фактором як для доказування фактів та обставин предмета доказування, 

так і їх встановлення судом, а отже, й для ухвалення законного та обґрунтованого 

рішення. 

Враховуючи особливе значення показань свідків, висновків експертів та 

роз’яснення спеціалістів у сфері, яка досліджується, видається актуальним поміж 

усіх інших учасників судового процесу виділити саме їх, хоча окремі 

процесуалісти усіх без виключення осіб, які є іншими учасниками, включають до 

осіб, які сприяють особам, котрі беруть участь у справі, в доказовій діяльності, 

судові — у здійсненні правосуддя [384, c. 89]. Дійсно, помічник судді, секретар 

судового засідання, судовий розпорядник, експерт з питань права, перекладач, 

сприяють певною мірою у реалізації прав та обов’язків у доказуванні, але це 

сприяння зовсім іншого характеру, який не можна порівнювати із характером 

допомоги у доказуванні свідком, експертом та спеціалістом. 

Оскільки юридична сутність показань свідків, висновків експертів як доказів у 

даній роботі розкриватиметься далі, видається доцільною на даному етапі лише 

загальна характеристика  свідка, експерта та спеціаліста у контексті їх місця серед 

суб’єктів цивільного процесу в сфері доказування. 

Як вже йшлося вище, показання свідка у цивільному процесі — один із засобів 

доказування, однак питання про залучення в процес свідка в кожному конкретному 

випадку залежить, насамперед, від того, чи є показання свідка допустимим доказом 

для встановлення певного факту чи обставини. Якщо ж показання свідка, — 

допустимий доказ, необхідним є дотримання процесуального порядку залучення 

свідка у процес, який включає, зокрема, право на ініціативу залучення свідка у 

процес, строки реалізації такого права тощо. 

Правом на ініціювання залучення свідка в процес цивільне процесуальне 

законодавство наділяє кожного учасника справи. Для залучення свідка необхідно 

подати заяву, в якій відповідно до ст. 99 ЦПК зазначається ім’я свідка, його місце 
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проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити 

(ст. 43, ч. 1 ст. 91 ЦПК).  

Законом (ч. 3 ст. 91 ЦПК України) встановлено строк подання заяви про 

виклик свідка — до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа 

розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, - до початку першого 

судового засідання у справі. Зазначене положення в цілому відповідає  ст. 83 ЦПК 

України, якою урегульовано строки подання до суду доказів кожним учасником 

справи. Водночас, нескладно помітити ухил законодавця в бік позовного 

провадження. І підготовче провадження, і спрощене позовне провадження – 

категорії позовної форми захисту цивільних прав. У контексті законодавчого 

регулювання строків подання до суду заяви про виклик свідка окреме провадження 

лишилось неохопленим. У даному випадку, вочевидь, слід керуватися положенням 

ч. 8 ст. 49 ЦПК України, яка урівнює в правах та обов'язках сторін та заявників і 

інших заінтересованих осіб, таким чином очевидно, що й на основних суб'єктів 

окремого провадження розповсюджується положення  ч. 3 ст. 91 ЦПК України про 

строк подання заяви про виклик свідка, що знову ж таки заводить у тупік. 

Зазначене обумовлює міркування про необхідність доповнення ч. 3 ст. 91 ЦПК 

України положенням наступного змісту: «У справах окремого провадження заява 

про виклик свідка має бути подана до судового розгляду». 

Цивільне процесуальне законодавство України не встановлює специфічних 

критеріїв для свідка. Згідно ч. 1 ст. 69 ЦПК України,  свідком може бути кожна 

особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Видається, що 

поняття свідка, закріплене у наведеному положенні цивільного процесуального 

закону, позбавлене правової визначеності, адже може сприяти виникненню думки 

про те, що свідком може бути й особа, якій відомі відомості з будь-яких джерел, 

від інших осіб тощо.  Фахівцями української мови поняття «свідок» розтлумачено 

у наступний спосіб: «свідок - це людина, що була присутня при якій-небудь події, 

пригоді й особисто бачила що-небудь; очевидець, самовидець» [208, c. 157]. На 

наш погляд абсолютно очевидно, що поняття «свідок», запропоноване мовниками, 

є більш правильним і логічним, а тому може бути використане у визначенні 
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поняття «свідок» — це особа, що була присутня при дії чи події, і може у суді дати 

показання про факти та обставини, що підлягають доказуванню учасниками справи 

та встановленню судом. 

Закон встановлює обмеження для допиту певного кола осіб. Відповідно до ст. 

70 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 наданням професійної правничої допомоги або послуг посередництва 

(медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору, - про такі 

відомості; 3) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді 

віруючих; 4) судді та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті 

питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, або про інформацію, що 

стала відома судді під час врегулювання спору за його участю тощо. 

Свідком у цивільному процесі може бути не лише повнолітня дієздатна особа. 

Згідно зі ст. 232 ЦПК України малолітні та неповнолітні особи підлягають допиту 

як свідки, але для них законом передбачено особливий порядок допиту. Допит 

малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків, проводиться в 

присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не 

заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також 

служби у справах дітей. 

На відміну від допиту повнолітніх свідків, які відповідно до ч. 5 ст. 230 ЦПК 

України під розписку попереджаються судом про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиві показання і відмову від давання показань, а також приводяться 

до присяги, свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий також 

роз’яснює обов’язок про необхідність дати правдиві показання, але не попереджає 

про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо 

неправдиві показання, і не приводить до присяги (ч. 2 ст. 232 ЦПК України). 
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У процесі розгляду та вирішення справи малолітнім та неповнолітнім свідкам 

з дозволу суду можуть ставитися питання, а стосовно особи такого свідка, змісту 

його показань, може висловлюватися думка батьками, усиновлювачами, опікунами, 

піклувальниками, представниками органів опіки та піклування, службою у справах 

дітей (ч. 3 ст. 232 ЦПК України). 

В силу різних причин неповнолітній свідок може боятися давати показання. У 

таких виняткових випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування 

обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із 

зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалений той чи інший 

учасник справи. Після повернення цієї особи до зали судового засідання 

головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість ставити 

йому питання (ч. 4 ст. 232 ЦПК України). 

Процесуальний порядок допиту свідка, який не досяг шіснадцятирічного віку, 

передбачає видалення його із зали судового засідання після закінчення допиту, 

крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка в залі 

судового засідання (ч. 5 ст. 232 ЦПК України). 

Законодавством (ч. 4 ст. 69 ЦПК України) визначено обсяг прав свідка: право 

давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє; право користуватися 

письмовими записами; право відмовитися від давання показань у випадках, 

встановлених законом. Такі випадки встановлені ст. 71 ЦПК України: свідок має 

право відмовитися давати показання щодо себе, членів сімї чи близьких родичів 

(чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 

брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім’ї або 

близький родич цих осіб). При цьому особа, яка відмовляється давати показання, 

зобов’язана повідомити суду причини відмови. 

Свідок зобов’язаний давати правдиві показання про відомі йому обставини (ч. 

2 ст. 69 ЦПК України). За завідомо неправдиві показання або за відмову від 

давання показань з непередбачених законом підстав свідок несе кримінальну 

відповідальність (ч. 2 ст. 91 ЦПК України). 
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Свідки, як правило, допитуються під час розгляду справи по суті, що 

зумовлено вимогою закону про обов’язок суду безпосередньо дослідити докази у 

справі під час її розгляду (ч. 1 ст. 213 ЦПК України), тому закон встановлює 

обов’язок свідка з’явитися до суду у визначений час, а у разі неможливості 

прибуття за викликом суду, свідок зобов’язаний завчасно повідомити про це суд 

(частини 2, 3 ст. 69 ЦПК України). 

Одним з аспектів запровадження електронного судочинства  є отримання 

показань свідків в режимі відеоконференції. Новацією у даному зв'язку є 

положення ч. 2 ст. 69 ЦПК України, згідно якого свідок може брати участь в 

судовому засіданні в режимі відеоконференції, але такий формат участі свідка 

вимагає відсутності заперечень з боку учасників справи. Без урахування думки 

учасників справи в режимі відеоконференції можуть бути допитані свідки, які не 

можуть зявитися безпосередньо до суду через хворобу, похилий вік, інвалідність 

або з інших поважних причин.  

Показання свідка в режимі відеоконференції дещо десонує із усталеним 

порядком допиту свідків безпосередньо в залі судового засідання, проте видається, 

що закріплена в законі можливість давати показання свідками у режимі 

відеоконференції в судах усіх інстанцій, не можна вважати винятком з дії 

принципу безпосередності, оскільки відеоконференція проводиться в рамках 

розгляду справи по суті з дотриманням порядку, встановленого законом для допиту 

свідків. 

Окрім режиму відеоконференції, закон передбачає також можливість допиту 

свідків шляхом направлення судового доручення іншому суду (ст. 87 ЦПК 

України). Дане положення також вибивається із змісту загального правила про 

необхідність дослідження доказів безпосередньо під час судового розгляду. Проте, 

як пом'якшувальний фактор, у даному зв'язку необхідно навести ст. 233 ЦПК 

України, яка встановлює, що у разі відкладення розгляду справи показання свідків, 

зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під час допиту їх 

за місцем проживання, або показання, дані ними у судовому засіданні, в якому 

було ухвалено скасоване рішення, повинні бути оголошені і досліджені в судовому 
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засіданні, в якому ухвалено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому 

засіданні є неможливою. Учасники справи мають право висловити своє ставлення 

до цих показань і дати щодо них свої пояснення.  

Процесуальний порядок допиту свідків визначений ст. 230 ЦПК України, 

відповідно до якої кожний свідок допитується окремо, свідки, які ще не дали 

показань, не можуть перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи. 

Разом із тим, оскільки показання свідка базуються на особистому сприйнятті 

обставин та фактів, у показаннях можуть бути розходження, суперечності тощо. 

Тому ч. 12 зазначеної статті передбачено, що суд може одночасно допитати свідків 

для з’ясування причин розходження у їхніх показаннях. 

Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, 

місце проживання і стосунки із сторонами та іншими учасниками справи, 

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 (ч. 3, 4 ст. 230 ЦПК України). Ідентифікація 

свідка завершується приведенням  до присяги, текст якої підписується свідком і 

приєднується до справи (ч. 5 ст. 230 ЦПК України). 

Рамки даного дослідження не дозволяють розкрити та глибоко проаналізувати 

усі нюанси регулювання цивільним процесуальним законодавством 

процесуального порядку участі свідків у цивільному судочинстві та отримання від 

них показань, проте, узагальнюючи викледене, видається можливим зазначити 

наступне: 1) правом ініціювання залучення свідків в процес закон наділяє 

виключно учасників справи – суб'єктів доказування; 2) метою залучення свідків у 

цивільне судочинство є необхідність у їх показаннях як засобах доказування фактів 

і обставин, про які стверджують сторони та інші учасники справи; 3) засобом 

залучення свідків в процес є обгрунтована заява про виклик свідка; 4) роль свідків 

полягає у тому, що їх показання сприяють учасникам справи у доказуванні фактів і 

обставин, якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення, а суду – у їх 

встановленні. 
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З числа осіб, які відіграють велику роль у встановленні фактів та обставин, 

завжди окремо виділяли експертів. Про експертів або «свідуючих людей», без яких 

не обходилась, зокрема, оцінка значення речових доказів (сирості в будинку, 

хімічного складу, фізичних якостей, технічної придатності предметів, про які іде 

спір, тощо), згадується в багатьох історичних джерелах [43, c. 249]. Висновок 

експерта у сучасному цивільному судочинстві — один із засобів доказування (п. 2 

ст. 76 ЦПК України).  

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про судову експертизу» експерт — це особа, яка має 

необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань, а згідно з ч. 1 ст. 

53 ЦПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, 

необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. На відміну від свідка, 

яким, здебільшого, є фізична особа, що виконує свій громадянській обов’язок у 

суді, експерт, насамперед, це — наявність відповідних знань та навичок, саме тому 

дослідниками інституту експертизи у цивільному судочинстві зазначається, що 

експерт — фізична особа, яка володіє спеціальними знаннями, має незалежний і 

самостійний процесуальний статус, є компетентною в проведенні необхідного 

дослідження за дорученням суду, результати якого повинні бути сформульовані у 

висновку експерта [41, c. 5].  

Судові експерти поділяються на експертів державних спеціалізованих установ, 

а також експертів, які не є працівниками таких установ. Незважаючи на прив’язку 

до установи, законодавством України встановлено, що судовими експертами 

можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з 

досліджуваних питань, а також відповідають іншим вимогам, встановленим ст. 10 

та ін. ЗУ «Про судову експертизу». 

У зв’язку із дослідницьким характером участі експерта у цивільному 

судочинстві, експертів порівнюють із державним судом, оскільки вони є 

зобов’язаними особами, які відповідно до вимог процесуального законодавства 

повинні добросовісно та своєчасно виконувати покладені на них функції [293, c. 

129]. 
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До обов’язків судового експерта, незалежно від виду судочинства, куди 

залучається експерт, ст. 12 ЗУ «Про судову експертизу» відносить: провести повне 

дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок; на вимогу 

особи або органу, які залучили експерта, судді, суду, дати роз’яснення щодо даного 

ним висновку; заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством 

підстав, які виключають його участь у справі. 

Що стосується інших обов’язків, які зумовлені специфікою відповідного виду 

судочинства, то ст. 12 ЗУ «Про судову експертизу» відсилає до відповідних 

кодифікованих процесуальних актів. Відповідно до частин 3, 4 ст. 72 ЦПК України 

основними обов’язками експерта у цивільному процесі є: дати обгрунтований та 

об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання; з'явитися до суду 

за його викликом та роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та 

учасників справи.  

Сукупність прав експерта, передбачених ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» та 

ст. 72 ЦПК України, є не меншою — це право ознайомлюватися з матеріалами 

справи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, 

якщо експертиза призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в 

ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не 

були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що 

стосуються предмета і об'єктів дослідження; для цілей проведення експертизи 

заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; відмовитися від 

надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання 

покладених на нього обов'язків у разі призначення експертизи судом тощо.  

Обсяг прав та обов'язків експерта у цивільному судочинстві зазнав часткового 

коригування у новій редакції ЦПК України. В основному зміни викликані 

закріпленням у ч. 3 ст. 72 ЦПК України права учасників справи самостійно 

залучати експерта в процес. Тривалий період часу експертиза могла призначатися 

виключно судом (ч. 1 ст. 143 ЦПК України 2004 р.). Серед новацій слід відзначити 

положення про можливість участі експерта в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції (ч. 4 ст. 72 ЦПК України), що, безумовно, є прогресивним з точки 
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зору усунення комунікативних проблем, які можуть виникати під час здійснення 

судочинства. 

Аналіз закріплених у ЗУ «Про судову експертизу» та у цивільному 

процесуальному законодавстві України положень, які регламентують права та 

обов’язки експерта, сприяє висновку про те, що і обсяг прав, і обсяг обов’язків 

експерта обмежено рамками (межами) експертного дослідження, законодавець 

майже у кожному положенні ставить акцент на «поставлені експерту питання». 

Не складно помітити, що і ЗУ «Про судову експертизу», і цивільним 

процесуальним законодавством України (ст. 72) щодо експертів на перше місце 

поставлено не права, як це має місце щодо сторін та інших учасників справи, а 

обов’язки. У зв’язку з тим, що цивільне процесуальне законодавство і нашої 

країни, й інших країн, встановлює широке коло обов’язків для експертів, свідків, 

інших осіб, які сприяють сторонам, іншим учасникам справи у доказуванні, окремі 

науковці стверджують, що одним із критеріїв, який визначає їх процесуальне 

становище, є наявність обов’язків, а не прав [12, c. 67]. Така точка зору зумовлена й 

тим, що усі права, передбачені законодавством для експертів, пов’язані з 

виконуваними функціями щодо підготовки висновків, і вихід за межі дозволів, 

закріплених законом, передбачає відповідальність. Іншим фактором, який 

обґрунтовує переважне значення обов’язків, є відсутність у експерта юридичної 

заінтересованості. 

Специфічне місце та особливе значення висновку експерта серед інших 

доказів зумовлює обов’язок суду роз’яснити експертові його права та обов’язки та 

попередити експерта під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених 

на нього обов’язків, привести експерта до присяги (ч. 5 ст. 104, ч. 1, 2 ст. 225 ЦПК 

України). Роз’яснення прав і обов’язків експертам, які працюють у державних 

експертних установах, та приведення їх до присяги здійснюються керівником 

експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння 

кваліфікації судового експерта (ч. 5 ст. 225 ЦПК України). 
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Право на ініціювання призначення експертизи у цивільному процесі належить 

не усім суб’єктам цивільних процесуальних правовідносин. Окрім того, 

процесуальний порядок призначення експертизи та залучення в процес експерта 

залежить від виду судочинства (провадження), в порядку якого розглядається 

певна цивільна справа. Так, за загальним правилом у справах позовного 

провадження експертиза не може бути призначена за ініціативою суду у зв’язку із 

їх змагальною природою. І лише у виключних випадках, зокрема, коли це 

необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена (ч. 2 ст. 13 ЦПК України), питання 

про призначення експертизи судом може бути вирішене позитивно.  

Аналіз законодавчого регулювання призначення експертизи у цивільному 

судочинстві в частині закріплення права на звернення з клопотанням про 

призначення експертизи судом, викликав певні сумніви. 

ЦПК України 2004 р. у ст. 143 встановлював, що суд призначає експертизу за 

заявою осіб, які беруть участь у справі, причому сторонам належить право 

домовитися про залучення експертами певних осіб, а усім особам, які беруть 

участь у справі, — право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта, 

просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, 

доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення 

експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд провести додаткову, 

комісійну або комплексну експертизу. Таким чином, право на звернення до суду з 

клопотанням про приначення експертизи було чітко визначеним. 

У чинному ЦПК України однозначного положення про те, які суб'єкти 

цивільних процесуальних правовідносин  можуть ініціювати призначення 

експертизи судом немає. Висновок про те, що таке право належить учасникам 

справи, може бути зроблений з низки положень, зокрема:  п. 3 ч. 1 ст. 43 - учасник 

справи може подавати заяви та клопотання; ч. 2 ст. 72 – експерт може залучатися 

учасником справи; ч. 1 ст. 105 – призначення експертизи судом є обов'язковим у 

разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. 

Призначення експертизи судом є обов'язковим також за клопотанням хоча б однієї 
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із сторін, якщо у справі необхідно встановити: 1) характер і ступінь ушкодження 

здоров'я, 2) психічний стан особи, 3)  вік особи, якщо про це немає відповідних 

документів і неможливо їх одержати; ч. 2 ст. 239 – першою питання ставить 

експертові особа, за заявою якої призначено експертизу тощо. 

Незважаючи на те, що наведені положення не лишають сумніву у тому, що 

право клопотати перед судом про призначення експертизи належить учасникам 

справи, видається, що відсутність прямої вказівки на це є прогалиною і потребує 

усунення шляхом закріплення у ст. 103 ЦПК України «Призначення експертизи 

судом» відповідного положення. 

Зважаючи на те, що право клопотати перед судом про проведення експертизи 

належить усім учасникам справи, таким чином і у справах наказного провадження, 

незважаючи на спрощений порядок їх вирішення, подання такої заяви є 

правомірним. Заявники та боржники у справах наказного провадження як учасники 

справи (ч. 3 ст. 42 ЦПК України), мають право клопотати перед судом про 

призначення експертизи. 

Зовсім інша ситуація з призначенням експертизи та залучення в процес 

експерта у справах окремого провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК України 

з метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою 

витребовувати необхідні докази. Частиною 3 цієї ж статі передбачено, що справи 

окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, 

встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж 

судового розгляду. Таким чином, вказані положення дозволяють припускати, що у 

справах окремого провадження суд у призначенні експертиз не залежить від 

клопотань заявників та інших заінтересованих осіб. 

        Аналіз масиву положень чинного цивільного процесуального закону, 

яким урегульовано порядок призначення експертиз та залучення в процес експертів 

засвідчує, що  питання про те, у який строк може бути подано клопотання про 

призначення судом експертизи лишається відкритим. І у попередніх ЦПК України, 

і у чинному немає вказівки законодавця на такий строк.  
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         Згідно ч. 8 ст. 197 ЦПК України під час підготовчого засідання судом 

вирішується питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання 

експертів. Таким чином, для справ загального позовного провадження відповідь 

знайдено: клопотання про призначення експертизи необхідно подавати до  або під 

час підготовчого засідання. 

         Підготовче засідання згідно із ч. 3 ст. 279 ЦПК України  при розгляді 

справ у порядку спрощеного позовного провадження не проводиться. У ст. 279 

ЦПК України, яка встановлює особливості розгляду судами справ у порядку 

спрощеного позовного провадження,  про вирішення клопотань про призначення 

експертиз не йдеться. Таким чином, вірогідно, така можливість є лише у період до 

розгляду справи. 

       Законодавчо не урегульованим лишається питання про право заявника у 

справах наказного провадження клопотати перед судом про призначення 

експертизи.  Зважаючи на спрощений порядок, встановлений законом для 

вирішення справ наказного провадження, може складатися враження, що у зв'язку з 

тим, що експерти в процедуру розгляду таких справ не залучаються,  й  експертиза 

як засіб доказування не використовується заявниками. Такий висновок є хибним. 

Цивільний процесуальний закон надає рівний обсяг прав, спрямованих на 

доказування фактів і обставин для усіх учасників справи, а заявники у справах 

наказного провадження є саме такими суб'єктами цивільних процесуальних 

правовідносин (ч. 2 ст. 42 ЦПК України), а отже, відповідно до ч.1 ст. 43 чинного 

ЦПК України, заявники мають право клопотати перед судом про призначення 

експертизи. Очевидно, дане право може бути реалізовано одночасно із поданням 

заяви про видачу судового наказу. Незважаючи на наявність такого права, у даному 

випадку в нагоді стають положення ч. 3 ст. 102 та ч. 1 ст. 106 ЦПК України, згідно 

із якими висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника 

справи, і цей висновок може бути поданий до суду, отже, такий висновок може 

бути приєднаним до заяви про видачу судового наказу. 

        Зважаючи на те, що у справах окремого провадження основні суб'єкти – 

заявники та інші заінтересовані особи, які законом (ч. 8 ст. 49 ЦПК України) 
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прирівняні законом до сторін у позовному провадженні, а також є учасниками 

справи (ч. 3 ст. 42 ЦПК України), таким чином, вони наділені правом клопотати 

про призначення експертизи. Враховуючи процесуальний порядок судочинства у 

справах окремого провадження видається логічним, що таке право може бути 

реалізовано як разом із поданням заяви, так і під час підготовки справ до судового 

розгляду.   

        Призначення судом експертизи – один із способів забезпечення доказів у 

цивільному судочинстві у випадках, встановлених законом (ч. 1, 2 ст. 116 ЦПК 

України). Оскільки заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, 

так і після подання позовної заяви, таким чином, питання про призначення 

експертизи та залучення в процес експерта може вирішуватися й до відкриття 

провадження у справі.  

         Міркування про право на подання клопотань про призначення 

експертизи та  строки його реалізації  учасниками справи  наводить на думку, що 

дане питання потребує законодавчої конкретизації та закріплення. Правова 

визначеність у даному сенсі – одна з гарантій забезпечення права на судовий 

захист. 

Дослідження  законодавчого регулювання інституту експертизи у цивільному 

судочинстві, порівняльний аналіз відповідних положень чинного ЦПК України та 

ЦПК України 2004 р. сприяє висновку про те, що чимало прогалин лишились 

невірішеними і потребують або удосконалення, або окремого закріплення, оскільки 

в багатьох випадках лише фахівець-експерт може дати відповідь на питання, які 

потребують вирішення, а довіра до висновків експертів у судовій практиці є 

високою.  

Окрім свідків та експертів, з точки зору впливу на цивільне процесуальне 

доказування та встановлення судом фактів і обставин, з числа інших учасників 

судового процесу логічно виділяти й спеціалістів. На відміну від показань свідків 

та висновків експертів, консультації спеціалістів не є засобами доказування у 

цивільному судочинстві, проте сприяють у доказуванні учасникам справи фактів та 
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обставин, якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення,  а суду – у їх 

встановленні. 

Спеціаліст у цивільному судочинстві як інший учасник судового процесу — 

досить новий суб’єкт. ЦПК України 1963 р., який був чинним до 01.09.2005 р., не 

передбачав участі спеціалістів у цивільному процесі, хоча фактично спеціалісти у 

такому ж сенсі, як і сьогодні, залучались з метою сприяння у доказуванні та 

встановленні фактів та обставин. Відомі вітчизняні науковці необхідність 

залучення спеціаліста пов'язували з проблемами розуміння інформації, яка 

містилась у специфічних письмових доказах (перфокартах, комп’ютерних 

програмах тощо), що для суду та інших осіб, які беруть участь у справі, становило 

труднощі [172, c. 383].  Вперше ж участь спеціалістів у цивільному судочинстві  

була закріплена ст. 47, 54 ЦПК України 2004 р.  

Окремого законодавчого акта, який би встановлював статус спеціаліста, його 

повноваження у спосіб, як це визначено ЗУ «Про судову експертизу» для експертів 

немає, тому стосовно спеціалістів все ще виникає чимало запитань, які потребують 

урегулювання, зокрема, хто з суб’єктів може ініціювати залучення спеціаліста для 

надання консультації? У який спосіб  може бути обрано спеціаліста? Чи треба 

перевіряти фаховість спеціаліста та у який спосіб це робити тощо? У якій формі 

має надаватися консультація спеціалістом: в усній чи письмовій? Нажаль, ані 

попередній ЦПК України, ані ЦПК України в редакції 2017 р. відповідей на 

зазначені питання не містять. 

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ЦПК України спеціалістом може бути особа, яка 

володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування 

технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної 

допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов'язаних із застосуванням таких 

технічних засобів (ч. 1 ст. 74 ЦПК України). Таким чином, на відміну від експерта, 

якою може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для 

з'ясування відповідних обставин справи (ч. 1 ст. 72 ЦПК України), повноваження 

спеціаліста у цивільному процесі зводяться, в основному, до надання технічної 

допомоги та роз’яснень, зумовлених рамками надання такої допомоги. Саме дана 



 493 

специфіка й відображається у висновках та поглядах вчених на роль спеціалістів у 

цивільному процесі [41, c. 5; 366, c. 102]. 

Видами технічної допомоги, потреба в яких може сприяти постановленню 

судом ухвали суду про залучення спеціаліста, може, зокрема, бути: 

фотографування, складання схем,  планів, креслень, відбору зразків для проведення 

експертизи (ч. 1 ст. 74 ЦПК України). 

Як учасник судового процесу спеціаліст не може не наділятися певним 

обсягом прав та обов’язків, але, як і у випадку із експертом, законодавцем, в першу 

чергу, для спеціаліста встановлено обов’язки: з’явитися за викликом суду, 

відповідати на поставлені судом запитання, надавати консультації та роз’яснення,  

у разі потреби надавати суду іншу технічну допомогу (ч. 3 ст. 74 ЦПК України). 

До прав спеціаліста цивільне процесуальне законодавство включає: знати мету 

свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не 

володіє відповідними знаннями та навичками, звертати увагу суду на характерні 

обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію 

витрат, пов’язаних з викликом до суду (ч. 4 ст. 74 ЦПК України).  

Регулювання участі спеціалістів у цивільному судочинстві цивільним 

процесуальним законом, обмежується вищезазначиними положеннями про те, хто 

може залучатися як спеціаліст, їх права та обов'язки. Не складно помітити, що 

різниця у законодавчому регулюванні залучення у процес експерта і спеціаліста є 

значною, що засвідчує  відмінність юридичної природи участі кожного з цих 

суб'єктів судового процесу. Достатньо у даному зв'язку проаналізувати положення, 

якими урегульовано процесуальний порядок дослідження доказів під час розгляду 

справи по суті: висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в 

судовому засіданні, експерту можуть ставитися питання тощо (ст. 239 ЦПК 

України), тоді як допомога спеціаліста у вигляді консультацій на даному 

основному етапі цивільного судочинства, під час якого справи вирішуються 

остаточно, лишилась поза увагою законодавця. Очевидно, це пов'язано із 

здебільшого технічним боком допомоги спеціаліста, тоді як висновок експерта 
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прямо чи опосередковано містить висновок, який стосується встановлюваних 

фактів і обставин.  

Сприймаючи висновок експерта та консультацію спеціаліста як різні за 

правовою сутністю та значенням для доказування, встановлення фактів і обставин 

категорії, водночас, окремі вчені схильні вважати, що консультація спеціаліста 

може мати самостійне доказове значення, якщо спеціаліст залучається для надання 

інформації довідкого характеру, виходячи з своїх професійних знань [301, c. 358], 

що результати праці спеціаліста в одних випадках безпосередньо можуть стати 

доказами (фотографії, плани, схеми), а в інших – можуть створити передумови для 

отримання доказів, зокрема, у разі участі спеціаліста у відбиранні зразків для 

проведення експертизи, а відтак, можуть містити інформацію, яку суд у 

подальшому покладе в основу судового рішення
 
[31, c. 430]. У даному зв'язку 

видається обгрунтованою думка про те, що у ЦПК України необхідно закріпити 

положення щодо обов'язковості письмової форми консультації спеціаліста та 

вимоги щодо його змісту [308, c. 94]. Письмова форма консультації спеціаліста 

дозволить, зокрема, при оскарженні рішення виявляти взаємозв'язок доказів, 

робити висновок про дотримання вимог цивільного процесуального закону щодо 

властивостей доказів тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІV 

 

1. Не модель цивільного судочинства визначає роль суду в сфері доказування, 

як на це вказують окремі вчені [172, c. 476], а навпаки, визначена законом 

сукупність прав та обов’язків суду у встановленні фактів та обставин, сторін та 

інших учасників справи у доказуванні та доведенні, а також сбалансованість у 

діяльності суду та учасників справи визначають модель (тип, форму) цивільного 

судочинства [66, c. 13-15]. 

2. Концепти «активність суду» та «пасивність суду» пов’язані, насамперед, з 

особливостями регулювання цивільним процесуальним законодавством відповідної 

країни процесуального порядку витребування та збирання доказів. 
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3. Витребування доказів у цивільному процесі — один із способів 

забезпечення доказів судом, спрямований на сприяння сторонам та іншим 

учасникам справи в обгрунтуванні вимог чи заперечень, а суду — у встановленні 

фактів та обставин, ухваленні законного та обгрунтованого рішення. Умовою 

витребування доказів є ініцатива учасника справи, виражена у клопотанні, 

зверненому до суду. 

Розділом IV ЦПК України «Окреме провадження» питання про можливість 

заявників та інших заінтересованих осіб клопотати перед судом про витребування 

доказів окремо не урегульовано. Разом з тим: а) ч. 1 ст. 84 ЦПК України 

кореспондує право подавати клопотання про витребування доказів усім учасникам 

справи, заявники ж та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження 

відповідно до ч. 3 ст. 42 ЦПК України належать до складу учасників справи; б) 

заявники та інші заінтересовані особи мають права та обов'язки сторін, крім 

випадків, передбачених у розділі ІV ЦПК України згідно із ч. 8 ст. 49 ЦПК 

України, а розділ IV ЦПК України обмежень у зверненні із клопотаннями про 

витребування доказів не містить. Таким чином, перешкод у реалізації заявниками 

та іншими заінтересованими особами у справах окремого провадження права на 

звернення до суду із заявою про витребування доказів немає. Питання ж про право 

клопотати перед судом про витребування доказів зяавниками та боржниками у 

справах наказного провадження, лишається відкритим. Очевидно, це пов’язано, в 

першу чергу, з тим, що наказне провадження вважається спрощеним видом 

судочинства, оскільки суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 

п'яти днів з дня надходження заяви, без судового засідання і повідомлення 

заявника і боржника (ч. 1 ст. 167 ЦПК України). Такий порядок вирішення 

цивільних справ, а вірніше, відсутність процедур, наявних у справах позовного та 

окремого провадження, зумовлює виникнення логічного питання про право 

юридично заінтересованих осіб — заявників звертатися до суду із заявою про 

витребування доказів.  

Спрощений порядок вирішення судами справ наказного провадження не 

повинен давати підставу вважати, що принаймні заявники у справах наказного 
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провадження не мають права звертатися до суду з клопотанням про витребування 

доказів у порядку, передбаченому ст. 84 ЦПК України, оскільки вони також 

належать до учасників справи відповідно до ч. 2 ст. 42 ЦПК України. Окрім того, 

таке право повинно належати заявникам у справах наказного провадження, 

оскільки так само, як і у сторін та третіх осіб у справах позовного та у заявників у 

справах окремого проваджень, можливість гарантованого Конституцією України 

права на судовий захист може залежати від можливості обґрунтування заяви про 

видачу судового наказу відповідними доказами. 

Встановлене ч. 2 ст. 235 ЦПК України  право суду за власною ініціативою 

витребувати необхідні докази у справах окремого провадження, не слід вважати 

таким, що дозволяє віднести суд до суб'єктів доказування виходячи з наведених 

вище міркувань. 

4. Критерієм, який визначає ступінь активності чи пасивності суду у 

доказуванні, є також особливості регулювання цивільним процесуальним 

законодавством інституту збирання доказів. 

У ЦПК України в редакції 2017 р. контент збирання доказів судом зазнав 

значного коригування в бік посилення слідчих засад. Закріпивши загальне правило 

про те, що збирання доказів у цивільних справах не є обов'язком суду, водночас, 

визначено випадки, які дозволяють суду збирати докази за власною ініціативою, 

зокрема: 1) коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або 

осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (ч. 2 ст. 13 

ЦПК України); 2) коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками 

справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів (ч. 7 ст. 81 

ЦПК України).  

Так само, як і витребування доказів, збирання судом доказів за межами його 

територіальної підсудності - один із способів забезпечення доказів, метою якого є 

сприяння сторонам, іншим учасникам справи, у доказуванні. Засобом збирання 

доказів є судове доручення. 

Судове доручення про надання правової допомоги може бути звернено не 

лише до іншого суду в межах території України, а й до іноземного суду або іншого 
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компетентного органу іноземної держави в порядку, передбаченому статтями 498, 

499 ЦПК України. Необхідність у збиранні доказів на території інших держав 

виникає, як правило, при розгляді та вирішенні справ з іноземним елементом. 

Серед передумов звернення з таким дорученням — необхідність вручення 

документів, отримання доказів, проведення інших процесуальних дій на території 

іншої держави. 

Для вирішення питання про необхідність збирання доказів за межами 

територіальної підсудності суду закон не вимагає клопотання з боку учасників 

справи у спосіб, передбачений ЦПК України для витребування доказів судом.  

Підстави витребування доказів та підстави збирання за змістом збігаються, і 

це – складнощі або перешкоди в отриманні доказів та поданні їх до суду. 

З метою врегулювання питання про необхідність подання клопотань про 

збирання доказів, уникнення збирання доказів судом за межами його 

територіальної підсудності на користь однієї зі сторін тощо, пропонується внести  

зміни до ст. 87 ЦПК України. 

5. Новацією ЦПК України в редакції 2017 р. є закріплення у п. 5 ч. 2 ст. 197  

права суду роз’яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета 

доказування та які докази мають бути подані. Оскільки зазначене положення – 

елемент підготовчого засідання, яке передбачене лише для загального позовного 

провадження, таким чином, питання про можливість реалізації судом такого права 

залишилось вікритим для справ спрощеного позовного провадження та інших видів 

судочинств. Вважаючи, що роз’яснення змісту предмета доказування та про 

докази, яких не вистачає для обгрунтування вимог чи заперечень, – вельми важливі 

елементи забезпечення права на судовий захист видається, що сторони у 

спрощеному позовному провадженні, заявники та інші заінтересовані особи у 

справах окремого провадження не повинні бути позбавлені можливості знати про 

факти та обставини, які підлягають доказуванню, та про докази, необхідні для їх 

підтвердження чи спростування.  

6. Відстоюючи позицію про те, що суб'єктами доказування у цивільному 

судочинстві є юридично заінтересовані особи, а це, згідно ст. 42 ЦПК України, 
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учасники справи, а завдання суду – встановити факти та обставини на підставі 

доказаного, таким чином, до контенту «встановлення фактів та обставин судом» 

видається обгрунтованим віднести комплекс повноважень, пов’язаних з 

обов’язками встановлення судом фактів та обставин, ухвалення законних та 

обґрунтованих рішень. До таких обов'язків, насамперед, слід віднести: 1) 

формування предмета доказування (ч. 2 ст. 77 ЦПК України), 2) дослідження 

доказів (ст. 229 та ін. ЦПК України), 3) оцінку доказів, результати якої повинні 

бути відображенні у судовому рішенні (ст. 89 ЦПК України). 

        Становище суду у сфері цивільного процесуального доказування 

потребує диференціації у наступний спосіб: 1) сприяння учасникам справи у 

доказуванні та доведенні (витребування доказів, збирання доказів, вказівка на 

факти та докази тощо); 2) виконання вимог цивільного процесуального закону, 

спрямованих на встановлення юридичних фактів і обставин у зв'язку з 

необхідністю ухвалення законного та обгрунтованого рішення. 

7. Суб’єктами доказування у цивільному процесі є виключно учасники справи, 

що зумовлено  їх юридичною заінтересованістю. 

    Характер юридичної заінтересованості учасника справи (приватний чи 

суспільний або державний), — критерій, який, безумовно, впливає на становище як 

у цивільному процесі в цілому, так і в сфері доказування. 

    Різний характер юридичної заінтересованості у учасників справи не впливає 

на обсяг прав у сфері доказування. 

8. Обов’язок доказування у цивільному процесі залежить від характеру 

юридичної заінтересованості: приватно заінтересовані особи вільно 

розпоряджаються правами щодо доказування та доведення, примушування їх 

виконувати обов’язки, пов’язані із доказуванням, слід розцінювати як порушення 

принципу диспозитивності; органи, особи, установи тощо, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб, як особи, заінтересованість яких у 

процесі носить суспільний характер, що зумовлює й відповідний обсяг 

повноважень, несуть обов’язки у доказуванні в абсолютному розумінні. 
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9. Термін «тягар доказування», який використовується для позначення 

обов’язків у сфері доказування, є невдалим, оскільки, зокрема, тлумачними 

словниками української мови поняття «тягар» тлумачиться як «важкий вантаж, 

важка ноша, важкі обов’язки, знегоди, клопоти і т. п.» [208, c. 597]. Окрім того, 

видається, що для позначення певних правових явищ слід виходити, насамперед, з 

термінології, яка застосовується законодавцем. ЦПК України, матеріальне право, 

яке є визначальним для сфери доказування, не оперує поняттям «тягар 

доказування», отже, використання його є недоцільним. 

10. Положення ч. 3 ст. 52 ЦПК України необхідно сприймати таким, що 

абсолютно урівнює третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору та позивачів у процесуальних правах та обов’язках,  пов’язаних із 

доказуванням. Водночас, згідно із ч. 1 ст. 81 ЦПК України, яка встановлює 

обов’язки доказування і подання доказів, кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Отже, 

йдеться виключно про сторони. Враховуючи специфічність становища третіх осіб, 

які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві, 

видається доцільним ч. 1 ст. 81 ЦПК України викласти у наступній редакції: 

«Кожна сторона, а також третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору, повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на 

підставу своїх вимог і заперечень». 

У контексті новелізації регулювання участі у цивільному судочинстві третіх 

осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, не зовсім коректним 

видається положення ч. 4 ст. 52 ЦПК України, згідно з яким після вступу у справу 

третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за 

клопотанням учасника справи розглядається спочатку. Частина 2 ст. 34 ЦПК 

України 2004 р. встановлювала, що саме за клопотанням третьої особи, яка заявила 

самостійні вимоги щодо предмета спору, справа розглядається спочатку, що 

видається обгрунтованим. Вочевидь, ч. 2 ст. 52 чинного ЦПК України потребує 

коригування. Видається також, що специфічне становище третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві, у 
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зв'язку з чим закон наділяє їх усіма правами позивача та забов'язує виконувати їх 

обов'язки (ч. 3 ст. 52 ЦПК України), зумовлює думку про необхідність розгляду 

справи спочатку у будь-якому разі. 

11. Примушування сторін та третіх осіб виконувати встановлені цивільним 

процесуальним законодавством обов’язки щодо доказування слід розцінювати як 

порушення одного з базових принципів цивільного процесу — принципу 

диспозитивності, оскільки сторони, треті особи у цивільному судочинстві як 

приватно заінтересовані діють на власний розсуд, в тому числі й у сфері 

доказування. Тому положення ч. 1 ст. 81 ЦПК України про те, що кожна сторона 

повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 

або заперечень, є, здебільшого, декларативним, але необхідним для спонукання 

активізації у доказуванні. 

Заявників у справах наказного провадження також не можна розцінювати як 

суб’єктів, які змушені доказувати. Доказувати чи ні — їх невід’ємне право, від 

реалізації чи не реалізації якого залежить видача судового наказу. 

У контексті обов’язків у доказуванні, заявників у справах окремого 

провадження також необхідно діференціювати залежно від характеру 

заінтересованості та від категорії справи. Якщо заява подається органом чи 

особою, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, в 

будь-якому разі вони повинні подати необхідні докази та виконувати інші 

передбачені законом обов'язки по доказуванню тощо.  Так само слід розцінювати 

обов’язки у доказуванні інших заінтересованих осіб у справах окремого 

провадження, якщо ними виступають органи та особи, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. Якщо ж іншою заінтересованою особою 

є приватна особа, то вона розпоряджається правами і обов'язками по доказуванню 

на власний розсуд. 

Про звільнення від обов’язку доказування в абсолютному розумінні може 

йтися щодо інших заінтересованих осіб у справах окремого провадження, на яких у 

силу віку, наявності захворювань тощо, закон не може покласти обов’язків щодо 

доказування (особи, щодо яких судом вирішується питання про визнання 
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недієздатними, обмежено дієздатними, про усиновлення, про надання 

психіатричної допомоги тощо). 

12. Суб'єктна диференціація строків подання доказів – обгрунтована новація, 

закріплена у ЦПК України  в редакції 2017 р., оскільки зменшує ризики 

зловживання процесуальними правами в сфері цивільного процесуального 

доказування, а також конкретизує строк подання доказів кожним суб'єктом. 

Водночас, аналіз ст. 83 ЦПК України, яка є єдиною у чинному ЦПК України, що 

урегульовує строки подання доказів засвідчує, що усі положення, закріплені у ній, 

охоплюють лише позовне провадження, таким чином, питання про строки подання 

доказів заявниками та іншими заінтересованами особами у справах окремого 

провадження залишилось не відображеним у законі. Для фахівців зрозуміло, що на 

заявників та інших заінтересованих осіб у справах окремого провадження 

розповсюджується процесуальний режим сторін відповідно до ч. 8 ст. 49 ЦПК 

України, разом з тим видається, що  ст. 83 потребує закріплення загального 

положення про строки подання доказів заявниками та іншими заінтересованими 

особами у справах окремого провадження. 

13. Спірним у регулюванні процесуального становища третіх осіб, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є положення ч. 7 ст. 53 ЦПК 

України, згідно з яким вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних 

вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку. Це 

положення суперечить юридичній сутності участі третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору.   

Основною роллю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору, є участь у доказуванні, у наданні таких доказів, які б, приміром, 

або зовсім унеможливили пред’явлення до них регресного позову, або пом’якшили 

становище у майбутньому процесі за таким позовом. Те, що основною метою 

участі таких суб’єктів у цивільному процесі є доказування та доведення, 

однозначно встановлено ч. 6 ст. 53 ЦПК України, відповідно до якої треті особи, 

які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права і обов’язки, 
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встановлені ст. 43 ЦПК України. Стаття ж 43 ЦПК України прямо чи 

опосередковано встановлює сукупність прав та обов’язків у сфері доказування. 

Очевидно, ч. 4 ст. 35 ЦПК України потребує переформатування на зразок, 

який запропоновано вище щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Така редакція не лише приведе у відповідність з положенням ч. 2 

ст. 12 ЦПК України, відповідно до якої  учасники справи (а треті особи, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є саме такими особами 

відповідно до ч. 2 ст. 42 ЦПК України), мають рівні права щодо здійснення всіх 

процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом, а й сприятиме у їх 

реалізації. 

14. Положення ч. 2 ст. 64 ЦПК України, яка встановлює право  особи, яка діє в 

процесі через представника, обмежити представника у повноваженнях та зазначити 

про це у виданій йому довіреності чи в ордері, обгрунтовано може сприйматися 

таким, що дозволяє обмежити представника не лише у правах щодо розпорядження 

позовною заявою, а й у реалізації прав та обов'язків, пов'язаних з доказуванням 

фактів і обставин. Така правова регламентація видається сумнівною. 

За часів дії ЦПК України 1963 р. та 2004 р. представників відносили до осіб, 

які беруть участь у справі, а це означало, що представники наділяються повним 

обсягом загальних (змагальних) прав, які були закріплені, зокрема, у ст. 10, 27 

ЦПК України 2004 р. Тепер представників виокремлено, вони не є учасниками 

справи, а усі загальні права передбачені законодавцем для учасників справи (ст. 12, 

43 ЦПК України).  

Аналіз основних для здійснення доказової діяльності положень цивільного 

процесуального законодавства України дає підставу стверджувати, що 

представникам, так само як й учасникам справи, права та обов'язки, закріплені, 

зокрема, у ст. 12 та 43 належать рівною мірою, що обумовлено логікою інституту 

представництва та метою діяльності представників у цивільному судочинстві – 

сприяння у захисті прав, свобод та інтересів у способи, передбачені законом. 

Вочевидь, положення ч. 2 ст. 64 ЦПК України потребує уточнення, зокрема у 

наступний спосіб: «Обмеження повноважень представника на вчинення 
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процесуальної дії, пов’язаної із розпорядженням позовними (заявленими) 

вимогами, мають бути застережені у довіреності». Така редакція сприятиме 

однозначному розумінню тієї обставини, що представники у цивільному 

судочинстві наділяються повним обсягом прав та обов’язків у сфері доказування, і 

ніяких обмежень у цьому сенсі бути не може, адже основні зусилля представника, 

незалежно від того, діє він на підставі закону чи договору, без перебільшення, 

спрямовані  на доказування та доведення фактів і обставин.  

15. Що стосується органів та осіб, які уповноважені брати участь у справах, 

що розглядаються судами за правилами різних проваджень з метою захисту прав, 

свобод та інтересів інших осіб чи інтересів держави, то вони зобов’язані 

виконувати покладені на них обов’язки в сфері доказування, що зумовлено 

виконуваними ними повноваженнями у сфері захисту прав окремих осіб, 

суспільства та держави. 

Форми участі органів та осіб, якими є: 1) ініціювання процесу на захист прав, 

свобод та інтересів інших осіб або інтересів суспільства та держави; 2) вступ у вже 

відкрите провадження або з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб, 

інтересів суспільства та держави, або (та) з метою надання висновків, у цілому не 

впливають на характер участі у доказуванні. 

У разі подання позову (заяви) з метою захисту прав, свобод та інтересів інших 

осіб або державних чи суспільних інтересів, органи та особи зобов’язані сумлінно 

виконувати обов’язки в сфері доказування, що зумовлено покладеними законом 

повноваженнями. 

Реалізація органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

другої форми участі у цивільному процесі — вступу у вже відкрите провадження 

для надання висновку, також вимагає виконання обов’язків у доказуванні як з 

метою обґрунтування висновку, так і з метою обґрунтування своєї думки щодо 

задоволення чи незадоволення заяви. Окрім того, належність таких органів та осіб 

до учасників справи, наявність у них процесуальної заінтересованості зумовлює й 

відповідний обсяг прав та обов’язків у сфері цивільного процесуального 

доказування, встановлених ст. 43 та ін. ЦПК. 
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16. У цивільному судочинстві прокурор є рівним з іншими учасниками справи 

суб'єктом доказування, але на відміну від сторін, третіх осіб, прокурор несе 

обов'язки в сфері доказування в абсолютному розумінні в силу виконуваних в 

системі захисту прав повноважень. 

У сфері цивільного процесуального доказування прокурор, незалежно від 

форми реалізації представницьких функцій, зобов’язаний обґрунтувати доказами: 

1) факти та обставини, які обґрунтовують поданий прокурором позов (заяву); 2) 

факти та обставини, які обґрунтовують вступ прокурора у вже відкрите 

провадження (наприклад, які засвідчують порушення в сфері захисту інтересів 

суспільства та держави тощо). Окрім того, як учасник справи (ч. 4 ст. 42 ЦПК 

України) прокурор наділяється повним обсягом прав та на нього покладаються 

обов'язки, передбачені ст. 43 ЦПК України.  

Наслідками невиконання або неналежного виконання органами та особами, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, обов’язків 

щодо доказування, повинно бути постановлення судом окремої ухвали в порядку, 

передбаченому ст. 262 ЦПК України. 

17. Будучи суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин, інші 

учасники судового процесу (особи, які сприяють здійсненню судочинства), не є 

суб’єктами доказування у тому сенсі, в якому є суб’єктами доказування, 

наприклад, сторони чи треті особи, які шляхом доказування прагнуть досягти 

певної мети. Інші учасники цивільного процесу сприяють учасникам справи у 

доказуванні фактів та обставин, якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення, 

суду – у їх встановленні, що зумовлено відсутністю матеріальної та процесуальної 

заінтересованості. 

18. Серед усіх осіб, які є іншими учасниками судового процесу, особливу роль 

у сфері доказування відіграють свідки, експерти та спеціалісти, оскільки їх функції 

безпосередньо впливають на доказування та встановлення фактів і обставин. 

19. Цивільне процесуальне законодавство України не встановлює особливих 

критеріїв для свідка. Згідно ч. 1 ст. 69 ЦПК України,  свідком може бути кожна 

особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Видається, що 
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поняття свідка, закріплене у наведеному положенні цивільного процесуального 

закону, позбавлене правової визначеності.  

Вважаючи тлумачення поняття «свідок», закріплене мовниками, більш 

правильним і логічним, пропонується визначення поняття «свідок»: це особа, що 

була присутня при дії чи події, і може у суді дати показання про факти та 

обставини, що підлягають доказуванню учасниками справи та встановленню 

судом. 

20. Сукупність положень цивільного процесуального законодавства України, 

якими урегульовано інститут показань свідків, наукові висновки та судова 

практика дозволяють зазначити про наступне: 1) правом ініціювання залучення 

свідків в процес закон наділяє виключно учасників справи – суб'єктів доказування; 

2) метою залучення свідків у цивільне судочинство є необхідність у їх показаннях 

як засобах доказування фактів і обставин, про які стверджують сторони та інші 

учасники справи; 3) засобом залучення свідків в процес є обгрунтована заява про 

виклик свідка; 4) роль свідків полягає у тому, що їх показання сприяють учасникам 

справи у доказуванні фактів і обставин, якими обгрунтовуються вимоги чи 

заперечення, а суду – у їх встановленні. 

21. Частиною 3 ст. 91 ЦПК України встановлено строк подання заяви про 

виклик свідка  — до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа 

розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, - до початку першого 

судового засідання у справі. Зазначене положення в цілому відповідає  ст. 83 ЦПК 

України, якою урегульовано строки подання до суду доказів кожним учасником 

справи. Водночас, нескладно помітити ухил законодавця в бік позовного 

провадження. І підготовче провадження, і спрощене позовне провадження – 

категорії позовної форми захисту цивільних прав. У справах окремого 

провадження показання свідків відіграють не менш важливу роль, ніж у позовному, 

а іноді є основним засобом доказування фактів чи обставин. Зазначене обумовлює 

міркування про необхідність доповнення ч. 3 ст. 91 ЦПК України положенням 

наступного змісту: «У справах окремого провадження заява про виклик свідка має 

бути подана до судового розгляду». 
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22. Питання про задоволення клопотання чи про відмову у задоволенні 

клопотання про залучення в процес свідка залежить від критеріїв: 1) чи є показання 

свідка допустимим доказом; 2) які факти та обставини може підтвердити чи 

спростувати свідок, тобто чи є його показання належними доказами. 

23. Одним з аспектів розвитку електронного судочинства  є отримання 

показань свідків в режимі відеоконференції. Новацією у даному зв'язку є 

положення ч. 2 ст. 69 ЦПК України, згідно якого свідок може брати участь в 

судовому засіданні в режимі відеоконференції, але такий формат участі свідка 

вимагає відсутності заперечень з боку учасників справи. Без урахування думки 

учасників справи в режимі відеоконференції можуть бути допитані свідки, які не 

можуть з'явитися безпосередньо до суду через хворобу, похилий вік, інвалідність 

або з інших поважних причин.  

Показання свідка в режимі відеоконференції дещо десонує із усталеним 

порядком допиту свідків безпосередньо в залі судового засідання, проте видається, 

що закріплена в законі можливість давати показання свідками у режимі 

відеоконференції в судах усіх інстанцій, не можна вважати винятком з дії 

принципу безпосередності, оскільки відеоконференція проводиться в рамках 

розгляду справи по суті з дотриманням порядку, встановленого законом для допиту 

свідків. 

24. Передбачена законом можливість допиту свідків шляхом направлення 

судового доручення іншому суду (ст. 87 ЦПК України) вибивається із змісту 

загального правила про необхідність дослідження доказів безпосередньо під час 

судового розгляду. Проте, як пом'якшувальний фактор, у даному зв'язку необхідно 

навести ст. 233 ЦПК України, яка встановлює, що у разі відкладення розгляду 

справи показання свідків, зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення 

доказів під час допиту їх за місцем проживання, або показання, дані ними у 

судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення, повинні бути 

оголошені і досліджені в судовому засіданні, в якому ухвалено рішення, якщо 

участь цих свідків у новому судовому засіданні є неможливою. Учасники справи 
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мають право висловити своє ставлення до цих показань і дати щодо них свої 

пояснення.  

25. Експерт у цивільному процесі — особа, якій судом доручено провести 

дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про 

обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи 

і стосуються сфери її спеціальних знань. 

26. Новацією ЦПК України в редакції 2017 р. є закріплення у ч. 3 ст. 72 ЦПК 

України права учасників справи самостійно залучати експерта в процес. Тривалий 

період часу експертиза могла призначатися виключно судом (ч. 1 ст. 143 ЦПК 

України 2004 р.).  

Серед новацій - положення про можливість участі експерта в судовому 

засіданні в режимі відеоконференції (ч. 4 ст. 72 ЦПК України), що, безумовно, є 

прогресивним з точки зору усунення комунікативних проблем, які можуть 

виникати під час здійснення судочинства. 

27. Аналіз закріплених у ЗУ «Про судову експертизу» та у цивільному 

процесуальному законодавстві України положень, які регламентують права та 

обов’язки експерта, сприяє висновку про те, що і обсяг прав, і обсяг обов’язків 

експерта зумовлено рамками (межами) експертного дослідження. 

Міркування про право на подання клопотань про призначення експертизи та  

строки його реалізації  учасниками справи  наводить на думку, що дане питання 

потребує законодавчої конкретизації та закріплення. Правова визначеність у 

даному сенсі – одна з гарантій забезпечення права на судовий захист. 

28. Дослідження  законодавчого регулювання інституту експертизи у 

цивільному судочинстві, порівняльний аналіз відповідних положень чинного ЦПК 

України та ЦПК України 2004 р. сприяє висновку про те, що чимало прогалин 

лишились невірішеними і потребують або удосконалення, або окремого 

закріплення, оскільки в багатьох випадках лише фахівець-експерт може дати 

відповідь на питання, які потребують вирішення, а довіра до висновків експертів у 

судовій практиці є високою.  
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29. У чинному ЦПК України однозначного положення про те, які суб'єкти 

цивільних процесуальних правовідносин  можуть ініціювати призначення 

експертизи судом немає. Висновок про те, що таке право належить учасникам 

справи, може бути зроблений з низки положень, зокрема:  п. 3 ч. 1 ст. 43 - учасник 

справи може подавати заяви та клопотання; ч. 2 ст. 72 – експерт може залучатися 

учасником справи; ч. 1 ст. 105 – призначення експертизи судом є обов'язковим у 

разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. 

Призначення експертизи судом є обов'язковим також за клопотанням хоча б однієї 

із сторін, якщо у справі необхідно встановити: 1) характер і ступінь ушкодження 

здоров'я, 2) психічний стан особи, 3)  вік особи, якщо про це немає відповідних 

документів і неможливо їх одержати; ч. 2 ст. 239 – першою питання ставить 

експертові особа, за заявою якої призначено експертизу тощо. 

Незважаючи на те, що наведені положення не лишають сумніву у тому, що 

право клопотати перед судом про призначення експертизи належить учасникам 

справи, видається, що відсутність прямої вказівки на це є прогалиною і потребує 

усунення шляхом закріплення у ст. 103 ЦПК України «Призначення експертизи 

судом» відповідного положення. 

30. Законодавчо неурегульованим залишилось питання про те, у який строк 

може бути подано клопотання про призначення судом експертиз.  

Згідно ч. 8 ст. 197 ЦПК України під час підготовчого засідання судом 

вирішується питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання 

експертів. Таким чином, для справ загального позовного провадження відповідь 

знайдено: клопотання про призначення експертизи необхідно подавати до  або під 

час підготовчого засідання. 

Підготовче засідання згідно із ч. 3 ст. 279 ЦПК України  при розгляді справ у 

порядку спрощеного позовного провадження не проводиться. У ст. 279 ЦПК 

України, яка встановлює особливості розгляду судами справ у порядку спрощеного 

позовного провадження,  про вирішення клопотань про призначення експертиз не 

йдеться. Таким чином, вірогідно, така можливість є лише у період до розгляду 

справи. 
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31. Законодавчо не визначеним лишається питання про право заявників у 

справах наказного провадження клопотати перед судом про призначення 

експертизи.  Зважаючи на спрощений порядок, встановлений законом для 

вирішення справ наказного провадження, може складатися враження, що у зв'язку з 

тим, що експерти в процедуру розгляду таких справ не залучаються,  й  експертиза 

як засіб доказування не використовується заявниками. Такий висновок є хибним. 

Цивільний процесуальний закон надає рівний обсяг прав, спрямованих на 

доказування фактів і обставин для усіх учасників справи, а заявники у справах 

наказного провадження є саме такими суб'єктами цивільних процесуальних 

правовідносин (ч. 2 ст. 42 ЦПК України), а отже, відповідно до ч.1 ст. 43 чинного 

ЦПК України, заявники мають право клопотати перед судом про призначення 

експертизи. Очевидно, дане право може бути реалізовано одночасно із поданням 

заяви про видачу судового наказу. Незважаючи на наявність такого права, у даному 

випадку в нагоді стають положення ч. 3 ст. 102 та ч. 1 ст. 106 ЦПК України, згідно 

із якими висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника 

справи, і цей висновок може бути поданий до суду, отже, такий висновок може 

бути приєднаним до заяви про видачу судового наказу. 

        32. Зважаючи на те, що у справах окремого провадження основні суб'єкти 

– заявники та інші заінтересовані особи, які законом (ч. 8 ст. 49 ЦПК України) 

прирівняні законом до сторін у позовному провадженні, а також є учасниками 

справи (ч. 3 ст. 42 ЦПК України), таким чином, вони наділені правом клопотати 

про призначення експертизи. Враховуючи процесуальний порядок судочинства у 

справах окремого провадження видається логічним, що таке право може бути 

реалізовано як разом із поданням заяви, так і під час підготовки справ до судового 

розгляду.   

33. У справах позовного провадження призначення експертизи та залучення в 

процес експерта залежить від волі учасників справи у зв’язку із змагальним 

характером позовного провадження. Так само необхідним є клопотання про 

проведення експертизи і з боку заявника (стягувача) у справах наказного 

провадження. У справах окремого провадження суд у призначенні експертизи та 
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залучення експерта не залежить від клопотань заявників та інших заінтересованих 

осіб. 

34. Спеціаліст у цивільному судочинстві — особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати 

консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок. Повноваження спеціаліста у цивільному 

процесі зводяться, в основному, до надання технічної допомоги та роз’яснень, 

зумовлених рамками надання такої допомоги. 

35. Регулювання участі спеціалістів у цивільному судочинстві цивільним 

процесуальним законом, обмежується  положеннями про те, хто може залучатися 

як спеціаліст, їх права та обов'язки. Не складно помітити, що різниця у 

законодавчому регулюванні залучення у процес експерта і спеціаліста є значною, 

що засвідчує  відмінність юридичної природи участі кожного з цих суб'єктів 

судового процесу. Достатньо у даному зв'язку проаналізувати положення, якими 

урегульовано процесуальний порядок дослідження доказів під час розгляду справи 

по суті: висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в 

судовому засіданні, експерту можуть ставитися питання тощо (ст. 239 ЦПК 

України), тоді як допомога спеціаліста у вигляді консультацій на даному 

основному етапі цивільного судочинства, під час якого справи вирішуються 

остаточно, лишилась поза увагою законодавця. Очевидно, це пов'язано з технічним 

боком допомоги спеціаліста, тоді як висновок експерта прямо чи опосередковано 

містить висновок, який стосується встановлюваних фактів і обставин. Таким 

чином, висновок експерта та консультація спеціаліста – різні за правовою 

природою та значенням джерела інформації про факти та обставини предмета 

доказування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено теоретичні узагальнення та нові підходи щодо поняття 

доказування у цивільному процесі та його взаємозумовленості із пізнанням; 

юридичної природи доказів; правового регулювання доказування, встановлення 

фактів та обставин; функціонального призначення окремих принципів цивільного 

процесуального права у цій сфері цивільної процесуальної діяльності; поняття 

предмета доказування, меж його формування та змісту; суб’єктів доказування 

тощо. 

Вирішення наукових задач надало можливість сформулювати висновки, 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на досягнення визначеної мети. 

1. Національні правові пам’ятки втілюють етапи безперервного становлення 

форм вітчизняного цивільного процесу, пошуку оптимального поєднання 

активності суду та сторін, належної системи судових доказів, прийнятних процедур 

їх подання і юридичної оцінки.  

Початок формування науки цивільного процесуального права як самостійної 

стає відправною точкою досліджень сутності цивільного процесуального 

доказування. Відгукуючись на потреби судової практики, доктринальне 

осмислення отримали питання поняття судових доказів і їх системи, властивості 

доказового матеріалу та проблемні аспекти їх застосування, процедури обміну 

змагальними паперами, дослідження і оцінки доказів у справі тощо. 

Обгрунтування якісної своєрідності цивільної процесуальної діяльності в 

радянський період нашої історії призвело до втрати спадковості наукового знання, 

відходу від класичної змагальної форми цивільного судочинства. Необмежені 

активні повноваження суду, участь державних і громадських організацій, значне 

обмеження автономії волі сторін – характерні особливості цивільного процесу 

радянського періоду. У цих умовах  дослідження доказової діяльності 

здійснювалось, як правило, в контексті необхідності досягнення об’єктивної істини 

у справі. 
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Набуття Україною незалежності знову актуалізувало проблему моделі 

цивільного процесу. Переосмислення її основних засад супроводжувалося 

широкою дискусією про межі активності суду, можливе розширення засобів 

доказування, вивчення доказової діяльності крізь призму функціональних 

принципів цивільного судочинства. Нова редакція ЦПК України – спроба не бути 

осторонь глобалізаційних процесів, ураховувати вплив Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р., крок на шляху правової інтеграції в 

європейську спільноту. 

2. Мета доказування у цивільному судочинстві зумовлена процесуальним 

становищем кожного учасника справи. Зокрема, мета доказування у сторін, третіх 

осіб, заявників у справах окремого та наказного проваджень зазвичай зумовлена 

приватним характером юридичної заінтересованості. Мета доказування органів та 

осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб має 

комплексний характер: з одного боку, обґрунтувати позовні чи заявлені вимоги в 

інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересів, з іншого – 

підтвердити своє право (компетенцію) на подання позову чи заяви до суду. У разі 

ж надання органами державної влади, органами місцевого самоврядування тощо 

висновків мета доказування підпорядковується також вимогам закону про 

необхідність обґрунтування висновків необхідними доказами, які підтверджують 

факти, наведені у висновку. 

Мета судової діяльності спрямована на встановлення юридичних фактів і 

обставин і не може не бути не підпорядкованою загальним завданням і меті 

здійснення правосуддя у цивільних справах, закріпленим у ч. 1  ст. 2 ЦПК України. 

Доказування ж фактів та обставин учасниками справи сприяє виконанню завдань 

цивільного судочинства і досягненню зазначеної мети. 

3. Судове пізнання одночасно є різновидом і загального, і юридичного 

пізнання, оскільки базується як на загальних засадах людського пізнання, так і на 

засадах, що визначають специфіку юридичної діяльності. Пізнання у цивільному 

процесі зумовлено цивільною процесуальною формою, предметом доказування, 

доказами тощо. Серед основних факторів, які впливають на результати пізнання: 
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знання та їх демонстрація; психологічні установки суб'єкта пізнання; міра 

соціалізації суб'єкта пізнання; лінгвістичний (мовний) фактор. 

 Мислення, здібності, потреби, переконання, воля, активність, досвід, емоції, 

увага – якості суб’єкта пізнання, які виділяються представниками різних наук як 

основоположні для здійснення пізнавальної діяльності. 

Серед основних факторів, які впливають на результати пізнання – знання та їх 

демонстрацію - здатність суб'єкта пізнання логічно мислити, що дає змогу 

формувати хід суджень, умовиводів, вибудовувати тактику доказування та 

доведення, висувати гіпотези, спростовувати, переконувати тощо. 

Не менш важливим для судового пізнання і вираження його результатів є 

психологічні установки суб'єкта пізнання: мораль, інтуїція, емоції, переживання, 

фантазії, ілюзії тощо. 

На процес отримання знань про факти та обставини та їх вираження впливає 

також міра соціалізації суб'єкта пізнання, оскільки судове пізнання – 

комунікативна діяльність, результати пізнання - знання є наслідком комунікації, 

співпраці або взаємодії усіх учасників судового процесу. 

Лінгвістичний (мовний) фактор – вміння висловлювати думку, оперувати 

відповідним словарним арсеналом, аргументувати, розставляти акценти, 

переконувати тощо – відіграє важливу роль як у пізнанні процесів та явищ, так і  у 

їх доведенні у судовому засіданні. 

4. Розкриття сутності судових доказів можливе тільки на основі виявлення 

взаємозв’язку і взаємообумовленості явищ правової дійсності, які відбивають 

специфічні ознаки судових доказів,  процесуальну форму, умови і джерела їх 

формування.  

Висновок про те, що відповідна інформація є доказом, для учасника справи і 

для суду грунтується чи може грунтуватися на різних умовиводах. Ці висновки 

мають різні юридичні наслідки. Враховуючи таку подвійність, видається 

обгрунтованим сутність доказів розкривати, відштовхуючись від цих обставин. 

Отже, докази — це: 1) надані суду учасниками справи у визначений законом спосіб 

та з застосуванням відповідних засобів, дані (інформація) про факти та обставини, 
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якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення; 2) докази — це дані (інформація), 

визнані судом доказами внаслідок їх дослідження та оцінки. 

Судовий доказ — поняття, у якому взаємопов’язані фактичні дані (інформація 

про обставини справи) та їх процесуальні джерела (засоби доказування), визначені 

цивільним процесуальним законом як зміст та процесуальна форма, але доказами у 

будь-якому разі можна вважати лише інформацію (дані) про факти та обставини. 

Цивільний процесуальний закон не потребує закріплення поняття «докази» в 

окремому положенні, оскільки поняття «докази» — багатоаспектне, включає не 

лише юридичну складову, а й логічну, психологічну тощо, а тому не може бути 

однозначно виражене у нормі закону. 

Запроваджувати невичерпний чи такий, що сприяє розширеному тлумаченню, 

перелік засобів доказування у цивільному процесуальному законодавстві є наразі 

недоцільним, оскільки вказівка законодавця на «та інші» сприятиме 

неоднозначному розумінню, правовій невизначеності, а може, й зловживанням у 

сфері доказування.  

5. Цивільне процесуальне доказування підпорядковано принципам цивільного 

процесуального права. Серед усієї сукупності принципів цивільного 

процесуального права у сфері доказування у функціональному контексті особливо 

важливу роль відіграють принципи змагальності, рівності, безпосередності, 

оскільки відображають не лише процесуальний порядок, а й специфіку цивільного 

судочинства в цілому. Залежність змагального процесу від реалізації принципів 

рівності, безпосередності та інших є очевидною, а тому лише їх взаємодія 

забезпечує контент змагальності.  

Принципи змагальності, безпосередності і процесуальної рівності визначають 

специфіку механізму дослідження судом фактичних обставин справи та 

процесуального контролю, а також  процесуального становища  учасників справи. 

6. Властивості доказів відбивають не лише єдність їх форми і змісту, але й  

значення. Зокрема, правила про належність доказів покликані акцентувати увагу на 

зв’язку доказів з фактом, що встановлюється, тоді як правила допустимості доказів 

зорієнтовані, передусім, на джерело отримання інформації. 
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7. Змагальна модель цивільного судочинства – це така побудова процесу 

розгляду та вирішення цивільних справ, за якої юридично заінтересовані особи при  

кваліфікованій правовій допомозі, на власний розсуд здійснюють доказову 

діяльність в обґрунтування своїх вимог чи заперечень. Підготовка справи до 

розгляду – завдання адвокатів, що, зокрема, може передбачати: допит свідків, 

звернення до експертних установ тощо. Суд, зберігаючи неупередженість, 

здійснює процесуальний контроль.  

Переважна змагальність позовного провадження та наявність слідчих засад у 

процесі доказування в справах окремого провадження в чучасному цивільному 

судочинстві України свідчить про так звану «змішану» модель цивільного 

судочинства.  

Доктрину змагального цивільного судочинства не слід сприймати як 

спостереження судом за реалізацією змагальних прав сторонами та іншими 

учасниками справи. Оскільки одним із завдань цивільного судочинства, 

визначених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України, є справедливий розгляд і вирішення 

цивільних справ, вирішальною у балансі змагальності та втручання суду у процес 

доказування має бути справедливість.  

8.  Дія положень Конвенції і правових позицій ЄСПЛ, викладених у його 

рішеннях, безпосередньо поширюється на сферу доказування у цивільному 

судочинстві, з огляду на їх обов’язковий характер і місце у системі джерел права.  

Масив положень цивільного процесуального законодавства України, якими 

урегульовано сферу доказування, у цілому відповідає контентам права на 

справедливий суд, передбаченим у ст. 6 Конвенції, полярних розбіжностей немає. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях розширює перелік конструктивних елементів права на 

справедливий судовий розгляд, наведених у ст. 6 Конвенції, в тому числі й у сфері 

цивільного процесуального доказування. 

Зміст складових змагального процесу, який відображено ЄСПЛ у багатьох 

рішеннях, у цілому відповідає положенням цивільного процесуального 

законодавства України, якими врегульовано принцип змагальності, зокрема ст. 12 

ЦПК України. 
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Створення умов для змагального процесу – не менш важливий фактор, 

визначений ЄСПЛ для справедливого суду. Серед таких умов зокрема: 

а) створення можливостей для ознайомлення із доказами, поданими до суду; 

б) створення умов для висловлення міркувань щодо наявних у справі доказів, їх 

змісту та правдивості; в) відмова у задоволенні клопотання про виклик свідка має 

бути вмотивована та не повинна позбавляти права на представлення доводів; 

г) перешкоди у можливості ефективно коментувати висновки експерта, які є 

основним доказом, – це порушення вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції тощо. 

Визнаючи важливу роль положень Конвенції та рішень ЄСПЛ у доказуванні, 

встановленні фактів та обставин у національному цивільному процесі України, слід 

все ж таки зауважити, що Конвенція урегульовує далеко не всі аспекти цієї сфери 

процесуальної діяльності, про що наголошує у своїх рішеннях і ЄСПЛ. Зокрема, 

Конвенція не встановлює: 1) правил стосовно доказів як таких; 2) вимог щодо 

належності та допустимості доказів; 3) способу оцінки доказів. Зазначене належить 

до сфери регулювання національним законодавством. 

9. Процес доказування у справах з іноземним елементом підпорядкований 

національному правовому режиму. Водночас наявність іноземного елементу в 

окремих випадках потребує вжиття заходів, які ураховують правову природу саме 

таких справ. Факторами, які зумовлюють специфіку доказування, встановлення 

фактів і обставин у справах з іноземним елементом є отримання доказів, 

здійснення інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території 

інших держав. Основний обсяг правової допомоги у сфері доказування включає: 

вилучення та видачу речових доказів, проведення експертиз, огляд доказів на місці, 

допит сторін, свідків. Офіційні документи, складені на території іншої держави 

внаслідок виконання доручення про проведення процесуальних дій, пов'язаних з 

отриманням доказів, мають доказову силу офіційних документів у судах України. 

Головними правовими джерелами, які регламентують процесуальний порядок 

доказування у цивільних справах з іноземним елементом, є ЦПК України та 

міжнародні договори України, при цьому примат міжнародних договорів є 

очевидним. Саме у міжнародних договорах конкретизовано порядок звернення за 
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правовою допомогою, зміст і форму судового доручення, зазначено компетентні 

установи, уповноважені її надавати тощо.  

Основний обсяг правової допомоги у сфері доказування включає: вилучення 

та видачу речових доказів, проведення експертиз, огляд доказів на місці, допит 

сторін, свідків. 

10. Предмет доказування у цивільному процесі – це сукупність фактів та 

обставин, що підлягають доказуванню учасниками справи для обґрунтування 

вимог чи заперечень, а також встановленню судом із метою захисту прав, свобод та 

інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення.  

Межі предмета доказування – необхідна для правильного розгляду і 

вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення сукупність 

фактів та обставин. 

Поняття «межі доказування» і «межі предмета доказування», що 

застосовуються для позначення сукупності фактів та обставин предмета 

доказування, необхідно розрізняти. Поняття «межі доказування» значно ширше, 

охоплює поняття «предмет доказування» і має інший зміст. 

11.  Суб'єктами доказування у цивільному судочинстві є виключно учасники 

справи, що зумовлено наявністю юридичної заінтересованості. Характер 

юридичної заінтересованості учасника справи визначає процесуальне становище, 

але не впливає на обсяг прав у сфері доказування. Від характеру юридичної 

заінтересованості залежить зміст обов'язків щодо доказування фактів та обставин. 

Заінтересовані особи розпоряджаються обов'язками щодо доказування на власний 

розсуд, а примушування слід розцінювати як порушення одного із базових 

принципів цивільного процесуального права – принципу диспозитивності.  

12. Необхідно виокремлювати діяльність юридично заінтересованих осіб, 

спрямовану на доказування і доведення фактів та обставин, якими 

обґрунтовуються вимоги чи заперечення, та діяльність суду, що спрямована на їх 

встановлення з метою ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення. 

Сприяння суду учасникам справи у доказуванні та доведенні у спосіб, 
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передбачений цивільним процесуальним законодавством, не можна вважати 

доказуванням. 

Такий підхід дає змогу: 1) розмежовувати специфіку процесуального 

становища кожного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин у сфері 

доказування; 2) диференціювати їх права та обов'язки; 3) визначати та 

удосконалювати законодавче регулювання правових засобів досягнення мети 

цивільного процесуального доказування тощо. 

13. Ураховуючи, що суб'єктами доказування є виключно учасники справи, а 

завдання суду – на підставі доказаного та доведеного встановити юридичні факти 

та обставини, усі дії, які прийнято називати «стадіями» чи «етапами», необхідно 

диференціювати за суб'єктними ознаками.  

Вказівка на докази (зазначення доказів), подання доказів здійснюється 

учасниками справи, а витребування доказів – судом.  

Дослідження доказів – спільна робота суду, учасників справи та інших 

учасників судового процесу.  

Витребування доказів у цивільному процесі – спосіб сприяння суду  

у доказуванні учасникам справи, а не стадія доказування, як це прийнято вважати, 

оскільки доказування – це діяльність саме учасників справи, а не суду.  

Оцінка доказів як розумова діяльність – не стадія доказування, а невід'ємна 

розумова функція суду та кожного учасника справи, зважаючи на викладені 

міркування. Результати оцінки різними суб'єктами мають різні юридичні наслідки. 

14. Розмежовувати доказування і доведення необхідно  за формою їх 

вираження. Доказування пов’язане з наповненням цивільної справи доказами у 

способи, передбачені законом,  доведення ж здебільшого спрямоване на 

переконання суду у тому, що надані докази підтверджують або спростовують 

факти чи обставини, про які стверджується. Доведення є суб’єктивною оцінкою та 

вираженням інформації з різних позицій, і не лише з урахуванням критеріїв, 

встановлених законом.  
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