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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Конституцією України (ст. 3) 

визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це 

конституційне положення розкривається через гарантування кожній особі права 

захищати свої порушені, невизнані права, свободи та інтереси у судовому 

порядку (ст. 55 Основного Закону). Ефективність механізму захисту значною 

мірою зумовлена досконалістю нормативного регулювання процедури 

доказування у цивільній справі. Процесуальний інститут доказування становить 

неабиякий науковий інтерес для дослідників у зв’язку із доктринальними 

змінами державної правової політики у сфері цивільного судочинства. 

Останнім часом цивільне процесуальне законодавство неодноразово 

змінювалося. Попри наведене ігнорування концептуальних змін у цивільному 

судочинстві призвело до невиправданого зволікання і подекуди 

непослідовності запровадження у цивільний процес нових інститутів у сфері 

доказової діяльності. Фактично реформування цивільного процесуального 

законодавства розпочалося лише у 2001 р., і незважаючи на масштабність 

запропонованих змін, нормативна регламентація процедури доказової 

діяльності переважно відповідала старій моделі цивільного судочинства. Саме 

це потребувало постійного оновлення цивільного процесуального 

законодавства, останнє відбулося у жовтні 2017 р. На сучасному етапі розвитку 

цивільного процесуального законодавства погляди науковців на проблеми 

доказів і доказування, підстави звільнення від доказування, формування 

предмета доказування у конкретній цивільній справі, суб’єктів доказової 

діяльності тощо різняться. Отже, з урахуванням нещодавньої реформи 

цивільного процесуального законодавства варто всебічно дослідити досвід 

нормативного регулювання досліджуваних процесуальних інститутів 

попередніх років, сучасний стан їх регулювання і практику застосування 

відповідних норм щодо розгляду та вирішення досліджуваної категорії 

цивільних справ. 

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять наукові 

праці та дослідження, в тому числі монографії, з цивільного судочинства. Різні 

аспекти доказування та доказів і раніше були об’єктом наукового аналізу Перші 

спроби систематизованого викладу сутності доказової діяльності, судового 

пізнання та доказів було зроблено ще у період формування доктрини 

цивільного процесу. У роботах В. Л. Ісаченка, В. М. Гордона, 

Є. В. Васьковського, А. Х. Гольмстена, К. І. Малишева, Є. О. Нефедьєва, 

Т. М. Яблочкова та інших науковців наведено перші спроби теоретичного 

обґрунтування вирішення багатьох проблем нормативного регулювання питань 

збирання, дослідження, оцінки доказів тощо. 

Подальша сутнісна характеристика проблем доказування і доказів 

отримала розвиток у роботах науковців радянського періоду формування теорії 

і практики правосуддя у цивільних справах. Фундаторами науки цивільного 

процесуального права стали С. Н. Абрамов, Л. А. Ванєєва, М. А. Вікут, 
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Р. Є. Гукасян, М. А. Гурвич, С. Ю. Кац, О. П. Клейнман, О. Ф. Козлов, 

Є. Г. Пушкар, І. В. Решетнікова, М. К. Треушніков, Н. О. Чечіна, Д. М. Чечот, 

К. С. Юдельсон. 

Сучасна теорія цивільної процесуальної науки в умовах формування 

нового предмета наукових пошуків продовжує дослідження проблем доказів і 

доказування. Окремі положення, покладені в основу дисертації, викладено у 

працях С. С. Бичкової, Н. Л. Бондаренко-Зелінської, Ж. В. Васильєвої-

Шаламової, С. В. Васильєва, І. В. Верещінської, Н.О. Кіреєвої, В. М. Кравчука, 

О. О. Грабовської, К. В. Гусарова, О. В. Дзери, О. С. Захарової, В. В. Комарова, 

С. О. Короєда, Н. С. Кузнецової, Д. Д. Луспеника, Ю. Д. Притики, 

Р. В. Тертишнікова, Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука, О. З. Хотинської–Нор, С.Я. 

Фурси, В. В. Цюри, М. Й. Штефана, О. О. Штефан, М. М. Ясинка та інших. 

Незважаючи на численні дослідження проблем доказування та доказів тема 

є актуальною, оскільки процесуальне законодавство постійно змінюється, до 

ЦПК України були внесені суттєві зміни, зокрема й ті, що стосувалися 

формування предмета доказування, здійснення обов’язку доказування, 

звільнення від доказування тощо. Внесені зміни не усунули наявних проблем, а 

навпаки породили нові.  

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

Дисертацію виконано відповідно до положень Указу Президента України від 

20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» і згідно зі 

Стратегією розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 роки, схваленою постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., планами 

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного 

факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та 

практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 

01111u008337), а також кафедри правосуддя. Тему дисертації затверджено 

вченою радою юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 17 грудня 2014 р. (протокол № 5) та уточнено 

21 вересня 2015 р. (протокол № 2).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

наукового завдання щодо розробки теоретичних і практичних проблем 

нормативного регулювання доказів і доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві та напрацювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

цивільного процесуального законодавства. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі: 

– з’ясувати зміст поняття доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; 

– сформулювати поняття суб’єкта доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;  
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– запропонувати визначення доказів у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;  

– розкрити механізм встановлення судом належності, допустимості, 

достатності та достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ;  

– виокремити зміст предмета доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; 

– з’ясувати цивільні процесуальні наслідки невиконання обов’язку 

доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 

– сформулювати та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення норм 

чинного цивільного процесуального законодавства України. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають у процесі 

здійснення доказової діяльності у цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Предметом дослідження є доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди. 

Методи дослідження обрано з урахуванням визначених мети і завдань, 

специфіки об’єкта і предмета дослідження. Їх основу становить загальний 

діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ і процесів. 

Спеціальними методами дослідження, застосованими у дисертації, є: метод 

системного аналізу, використаний для аналізу правових норм, що 

регламентують визначення доказів, процедуру доказування, засоби доказування 

у цивільному судочинстві України (розділи 1–3); системно-структурний – для 

дослідження поняття та сутності доказування у цивільному судочинстві 

України (підрозділ 1.2), а також поняття і сутності доказів, правил належності, 

допустимості, достатності та достовірності доказів у цивільному судочинстві 

України (підрозділ 1.3); порівняльно-правовий – для дослідження та аналізу 

норм вітчизняного законодавства, а також практики Європейського суду з прав 

людини, що дало можливість внести конкретні пропозиції до чинного 

законодавства України (розділи 1–3); формально-логічний (догматичний) – для 

аналізу правових норм та їх формулювання (розділи 1–3); статистичний – для 

узагальнення результатів вивчення практики, аналізу проблем, пов’язаних із 

розглядом і вирішенням справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, у порядку цивільного судочинства України 

(розділи 1–3). Зазначені методи застосовано у роботі у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, що дало змогу забезпечити всебічність, повноту та 

об’єктивність дослідження. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні та аналітичні 

матеріали, узагальнення практики у цивільному судочинстві України у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, відповідні рішення та ухвали, розміщені в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень. 
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Нормативно-правовою основою дослідження є акти конституційного, 

цивільного, цивільного процесуального законодавства України та іноземних 

держав, міжнародні договори, рішення Конституційного Суду України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертаційній роботі вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального 

права після реформування цивільного процесуального законодавства у жовтні 

2017 р. здійснено комплексний аналіз теоретичних, правових і практичних 

проблем, що виникають у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У межах проведеного дослідження 

одержано результати, які є новими і мають важливе значення для теорії 

цивільного процесу та практики розгляду досліджуваної категорії справ. 

Запропоновано поняття, положення, висновки і рекомендації у цій сфері, 

одержані автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі:  

вперше: 

– запропоновано таке визначення поняття доказування у цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди: це діяльність учасників справи та законних 

представників, яка врегульована нормами цивільного процесуального 

законодавства і спрямована на отримання будь-яких матеріалів для 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), що мають 

значення для вирішення справи, з метою ефективного захисту порушеного 

суб’єктивного права цих осіб; 

– визначено поняття суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, яким є учасник справи або законний представник, які захищають 

матеріально-правовий та процесуально-правовий інтерес та наділені 

процесуальними правами і здатні виконувати процесуальні обов’язки особисто 

або через представника;  

– сформульовано поняття доказу у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під яким слід розуміти 

будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 

обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та 

наявність причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною 

пригодою і заподіяною шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і запереченнях 

сторін і третіх осіб у справі; 

– з’ясовано механізм встановлення судом належності, допустимості, 

достатності та достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ. 

Визначено, що суд вважає належними у досліджуваній категорії цивільних 

справ докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а саме про 

наявність або відсутність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди, 

заподіяння шкоди та про наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною шкодою; допустимими будуть 

докази, отримані в порядку, встановленому законом, що містять інформацію 

про наявність або відсутність обставини (факту) дорожньо-транспортної 

пригоди, заподіяння шкоди та про наявність причинно-наслідкового зв’язку 
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між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною шкодою; достовірними у 

досліджуваній категорії цивільних справ є докази, які із високим ступенем 

правдивості доказової інформації про обставини дорожньо-транспортної 

пригоди дають суду змогу переконатися у наявності/відсутності факту чи 

обставини, які встановлюються, точному відображенні дій і подій, що 

відбулися; достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних справ 

означає, що вони у своїй сукупності дають можливість дійти достовірного 

висновку про наявність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди та 

заподіяння шкоди, на підтвердження яких зібрано ці докази. Запропоновано 

запровадити у цивільному процесі України механізм процесуальної 

відповідальності за подання суду доказів, визнаних ним недостовірними, у виді 

штрафу; 

– сформульовано визначення предмета доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

яким є обставини (факти) матеріально-правового та процесуального характеру, 

що підтверджують чи спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників 

справи і підлягають встановленню з метою ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення. До предмета доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

належить встановлення таких обставин (фактів) матеріально-правового 

характеру і фактів процесуального характеру: 1) факту події дорожньо-

транспортної пригоди; 2) кола учасників події та осіб, які на відповідній 

правовій підставі володіють транспортними засобами; 3) причинно-

наслідкового зв'язку між діями учасників і наслідками дорожньо-транспортної 

пригоди; 4) наявності винних дій учасників пригоди; 5) факту заподіяння 

шкоди, як матеріальної, так і моральної; 6) визначення розміру заподіяної 

шкоди; 7) фактів процесуального характеру, наприклад, таких що визначають 

юрисдикцію (територіальну, предметну чи суб’єктну); 8) інших фактів, які 

мають значення для вирішення справи; 

– запропоновано виокремлювати процесуальні наслідки невиконання 

процесуальних обов’язків щодо доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, якими є 

неможливість захистити своє суб’єктивне право через залишення позовної 

заяви без руху та повернення заяви або неможливість захисту порушеного 

права у суді апеляційної інстанції внаслідок необґрунтованого неподання 

доказів до суду першої інстанції; 

удосконалено: 

– механізм усунення колізії між нормами ЦК України та ЦПК України, 

зміст якої полягає у тому, що за нормами цивільного законодавства діє 

презумпція вини заподіювача шкоди джерелом підвищеної небезпеки, до яких, 

у тому числі, належать і транспортні засоби, водночас у цивільному 

процесуальному законодавстві презумпції не діють, що суттєво впливає на 

розподіл обов’язків доказування. Отже, з метою забезпечення найбільш 

ефективного захисту прав потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної 
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пригоди та відшкодування шкоди необхідно запровадити законні презумпції у 

досліджуваній категорії цивільних справ; 

– теоретичні положення щодо застосування заходів процесуального 

примусу для забезпечення належного виконання встановлених у суді правил, 

добросовісного виконання процесуальних обов’язків та вважати невиконання 

обов’язку щодо доказування сторонами, третіми особами, які заявляють 

самостійні вимоги, їхніми представниками зловживанням процесуальними 

правами із застосуванням до цих осіб не тільки заходів процесуального 

примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом але й 

за певних умов застосуванням штрафних санкцій;  

– теоретичні положення щодо застосування інституту забезпечення 

доказів до подання позову до суду шляхом призначення експертизи у разі 

скоєння дорожньо-транспортної пригоди для визначення розміру заподіяної 

шкоди та призначення проведення такої експертизи доручати лише експертам, 

включеними до Єдиного реєстру судових експертів; 

– твердження про те, що належність доказів у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, можуть 

обґрунтовувати не тільки сторони у справі, але й учасники справи; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо визначення процесуального становища суду 

стосовно впливу на формування доказів у конкретній цивільній справі, в тому 

числі й у досліджуваній категорії цивільних справ; 

– наукові положення щодо дослідження судом засобів доказування, 

зокрема показань свідків і дійшли висновку, що цей засіб доказування є 

неефективним і майже не використовується у судовій практиці під час розгляду 

справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди; 

– пропозиції про наділення суду повноваженнями визнавати обставини 

(факти) встановленими на підставі доказів, поданих позивачем і 

не спростованих відповідачем у разі невиконання останнім обов’язку 

доказування та вважати їх такими, що визнані відповідачем. 

На підставі проведеного наукового аналізу запропоновано висновки і 

рекомендації, які сприятимуть удосконаленню цивільного процессуального 

законодавства щодо процедури доказування, зміцненні змагальності та 

забезпеченню ефективному захисту прав учасників цивільного судочинства. 

Зокрема, у межах проведенного дослідження зроблено й обгрунтовано 

конкретні пропозиції щодо весенняя змін до статей  77, 79, 80, 82, 83, 85 ЦПК 

України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення дисертації, висновки та пропозиції може бути використано: 

а) у науково-дослідній роботі – як підґрунтя для подальшого дослідження 

теоретичних і практичних проблем доказів і доказування у цивільному 

судочинстві України у цілому, а також окремих питань, пов’язаних із 

формуванням предмета доказування, визначенням суб’єктів доказування, 
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звільненням від доказування, розподілом обов’язку доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 

б) у нормотворчій діяльності – для вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства України, а також розробки проектів відповідних 

нормативно-правових актів; 

в) у навчальному процесі – для викладання таких навчальних дисциплін: 

«Цивільний процес України», «Актуальні проблеми цивільного процесу 

України», для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних і 

довідкових посібників, методичних матеріалів і рекомендацій а також у судовій 

практиці( підтверджено Актом впровадження юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.10.2018 

року).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою. Наукові положення та висновки, винесені на захист, одержано 

автором самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дослідження, а також рекомендації щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства було обговорено на кафедрі 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ключові положення дисертації апробовано на таких всеукраїнських і 

міжнародних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

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

конференції «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 

стабільності» (м. Львів, 15–16 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених – «Актуальні 

питання реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 

1 грудня 2017 р.); International scientific-practical conference «The development of 

legal sciences: problems and solutions» (Kaunas, april 27–28, 2018);.  Міжнародній 

науково-практичної конференції (м. Київ, грудня 2017 р.).   

Публікації. Ключові положення та висновки, наведені у дисертації, 

викладено у 11 публікаціях. Із них: 6 наукових статей опубліковано у виданнях, 

включених до переліку фахових з юридичних наук, в яких зазначено основні 

результати дисертації ( серед них – 2 в іноземних наукових виданнях), у тому 

числі 4 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 4 – у 

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена її 

метою, задачами і предметом дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 208 сторінки, основний 

текст – 185 сторінок та 6 сторінок додатки, список використаних джерел (192 

найменування на 17 сторінках ).  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, з’ясовано ступінь 

вивчення проблеми, визначено зв'язок роботи із науковими програмами, 

планами, темами, охарактеризовано мету, завдання, предмет та об’єкт 

дослідження. Охарактеризовано методи наукового пізнання, розкрито наукову 

новизну та висвітлено практичне значення одержаних результатів, наведено 

відомості про апробацію результатів наукового дослідження, публікації статей 

у фахових виданнях, а також щодо структури та обсягу роботи. 

Розділ І «Правові та теоретичні засади доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди» складається із трьох підрозділів, присвячених розкриттю сутності 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, визначенню суб’єктного складу доказування у 

досліджуваній категорії цивільних справ і висвітленню характеризуючих ознак 

доказів.  

У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» 

доказування проаналізовано як процесуальну та розумову діяльність, яка є 

складовою цивільного судочинства в усіх цивільних справах. Утім, специфіка 

доказування у досліджуваній категорії цивільних справ має прояв не стільки у 

стадійності цієї діяльності, скільки у предметі доказування, суб’єктах 

доказування та розподілі обов’язків у доказуванні. Судове доказування і судове 

пізнання є різними видами діяльності і мають тільки їм властиві 

характеризуючі особливості. Отже, сутність доказування виявляється через 

сукупність таких властивостей, без яких воно існувати не може, а саме: 

1) доказування урегульовано нормами цивільного процесуального 

законодавства, які визначають стадійність цієї діяльності; 2) здійснюється 

суб’єктами доказової діяльності із чітко визначеним обсягом прав та обов’язків 

щодо доказування; 3) здійснюється лише у межах предмета доказування. 

Процес доказування складається із таких стадій: 1) подання доказів до суду; 

2) дослідження доказів; 3) оцінка доказів. 

У підрозділі 1.2 «Суб’єкти доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» наголошено, що 

всі учасники судового процесу є суб’єктами цивільних процесуальних 

правовідносин. Особливість процесуальних правовідносин полягає у тому, що 

обов’язковим суб’єктом цих правовідносин є суд. Отже, правовідносини 

виникатимуть між судом і кожним із учасників судового процесу, тобто ці 

взаємозв’язки чітко індивідуалізовані. Суб’єктами доказування у цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, є учасники справи, які захищають власний 

матеріально-правовий і процесуально-правовий інтерес, наділені 

процесуальними правами та здатні виконувати процесуальні обов’язки. 

Враховуючи різний обсяг прав та обов’язків учасників судового процесу, не всі 
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вони є суб’єктами доказування у цивільному судочинстві. Хоча докази і 

подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 5 ст. 81 ЦПК України), 

саме сторони повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на 

підставу своїх вимог або заперечень. 

Внаслідок реформування цивільного процесуального законодавства 

суттєво змінилося правове становище суду стосовно формування доказів у 

конкретній цивільній справі. З одного боку, суд не може збирати докази, що 

стосуються предмета спору. З іншого боку, законодавець розширює обсяг 

повноважень суду в цьому питанні. Так, за наявності сумніву з боку суду у 

добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або у 

виконанні обов’язків щодо доказів, суд вправі з власної ініціативи витребувати 

докази. Якщо виходити із розуміння сутності засобів доказування (ч. 2 ст. 76 

ЦПК України), це може бути витребування письмових, речових та електронних 

доказів. Водночас якщо предметом спору є захист прав малолітніх, 

неповнолітніх або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена, суд наділений правом на власний розсуд збирати докази, що, на 

нашу думку, є значно ширшим за обсягом повноваженням, ніж витребування 

доказів, і охоплює весь спектр засобів доказування, що сприяє формуванню 

належної доказової бази у конкретній цивільній справі. 

У підрозділі 1.3 «Належні, допустимі, достовірні та достатні докази у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди» проаналізовано характеризуючі ознаки доказів. Докази 

у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди, мають бути належними, допустимими, достатніми та 

достовірними.  

Суд визнає належними докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування, а саме про наявність або відсутність обставини (факту) дорожньо-

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність причинно-

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою. 

Допустимими будуть докази, отримані в порядку, встановленому 

законом, що містять інформацію про наявність або відсутність обставини 

(факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і 

заподіяною шкодою. 

Достовірними у досліджуваній категорії цивільних справ є докази, які із 

високим ступенем правдивості доказової інформації про обставини дорожньо-

транспортної пригоди дають суду змогу переконатися у наявності чи 

відсутності факту або обставини, які встановлюються, точному відображенні 

дій і подій, що мали місце. 

Достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних справ означає, 

що ці докази у своїй сукупності дають можливість дійти достовірного висновку 

про наявність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди і заподіяння 

шкоди, на підтвердження яких зібрано ці докази. Якщо такий висновок зробити 

неможливо, це свідчить про недостатність доказів чи їх сукупності. Докази 
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не можуть суперечити один одному. Доказування не може ґрунтуватися на 

припущеннях. 

Розділ ІІ «Предмет доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» складається із трьох 

підрозділів у яких розкривається механізм формування предмету доказування, 

як здійснюється розподіл обов’язків щодо доказування та проаналізовано 

підстави звільнення від доказування. 

У підрозділі 2.1 «Зміст предмета доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» 

на підставі аналізу наукових і правових джерел зроблено висновок, що зміст 

предмета доказування визначається вимогами та запереченнями сторін та 

нормами матеріального і процесуального права. На нашу думку, до предмета 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, належить включати такі юридичні факти 

матеріально-правового характеру та факти процесуального характеру: 1) факт 

події дорожньо-транспортної пригоди; 2) кола учасників події та осіб, які на 

відповідній правовій підставі володіють транспортними засобами; 3) причинно-

наслідкового зв'язку між діями учасників і наслідками дорожньо-транспортної 

пригоди; 4) наявність винних дій учасників пригоди; 5) факт заподіяння шкоди, 

як матеріальної, так і моральної; 6) визначення розміру заподіяної шкоди; 

7) факти процесуального характеру, наприклад, такі що визначають 

юрисдикцію (територіальну, предметну чи суб’єктну); 8) інші факти. Отже, 

можна навести визначення предмета доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, – це обставини 

(факти) матеріально-правового та процесуального характеру, які 

підтверджують чи спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників 

справи і підлягають встановленню при ухваленні законного та обґрунтованого 

рішення про наявність або відсутність обставини (факту) дорожньо-

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність причинно-

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою. 

У підрозділі 2.2 «Розподіл обов’язків доказуванню у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» 

обґрунтовано висновок про те, що чинний цивільний процесуальний кодекс 

інтерпретує обов’язок доказування у конкретній цивільній справі через право 

сторони подати докази і не містить спеціальної норми, спрямованої на 

забезпечення виконання обов’язку доказування. Втім, через тлумачення 

положень ч. 1 ст. 143 ЦПК України, якою визначено підстави застосування 

заходів процесуального примусу, можна з упевненістю стверджувати, що 

механізм відповідальності за невиконання встановлених у суді правил, 

невиконання процесуальних обов’язків цілком може бути застосований і до тих 

осіб, які не виконують добросовісно обов’язку доказування. Крім того, для 

сторін і третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги у справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у 

разі невиконання процесуальних обов’язків щодо доказування можуть 
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наставати негативні процесуальні наслідки у виді неможливості звернення до 

апеляційного суду внаслідок необґрунтованого неподання доказів до суду 

першої інстанції. 

У підрозділі 2.3 «Підстави звільнення від доказування про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» досліджено 

підстави звільнення від доказування, якими є загальновідомі, безспірні та 

преюдиційні обставини. Водночас норми матеріального права містять 

посилання на обставини, які презюмуються встановленими. З метою усунення 

колізії між нормами ЦК України та ЦПК України, зміст якої полягає у тому, що 

за нормами цивільного законодавства діє презумпція вини заподіювача шкоди 

джерелом підвищеної небезпеки, до яких, у тому числі, належать і транспортні 

засоби, натомість у цивільному процесуальному законодавстві презумпції 

не діють, що суттєво впливає на розподіл обов’язку доказування та звільнення 

від доказування. Отже, для забезпечення найбільш ефективного захисту прав 

потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди актуальною є необхідність 

запровадження законних презумпцій у досліджуваній категорії цивільних 

справ. 

Розділ ІІІ «Характеристика окремих засобів доказування у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди» складається із трьох підрозділів, присвячених розкриттю 

характеризуючих ознак окремих засобів доказування, що застосовуються у 

досліджуваній категорії справ. 

У підрозділі 3.1 «Характеристика письмових, речових та електронних 

доказів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди» викладено висновок щодо характеристики окремих 

засобів доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. У чинному ЦПК України наведено досить 

конкретне визначення поняття «докази» та класифікацію засобів доказування. 

Поняття «докази» і «засоби доказування» не є синонімами, оскільки засоби 

доказування становлять джерело інформації про докази, і по суті є носієм такої 

інформації. Аналізуючи зміст положень ст. 76 ЦПК України, можна дійти 

висновку, що законодавець передбачив належність будь-яких даних до судових 

доказів, проте засоби доказування визначив досить чітко. Саме засоби 

доказування є джерелами отримання відомостей про ті дані, на підставі яких 

суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів).  

Дослідження письмових доказів передбачає, що суд під час розгляду 

справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися із 

письмовими та електронними доказами та дати їм оцінку. Докази, що не були 

предметом дослідження у судовому засіданні, не можуть бути покладені судом 

в основу ухваленого судового рішення.  

У підрозділі 3.2 «Показання свідків у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» проаналізовано наукові 

положення щодо застосування такого засобу доказування як показання свідків, 

який. Проведений аналіз матеріалів судової практики вказує на те, що цій 

категорії цивільних справ притаманний документарний спосіб доведення 
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обставин ( фактів). Такий засіб доказування як показання свідків є 

неефективним і майже не застосовується у судовій практиці при розгляді справ 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди. 

У підрозділі 3.3 «Висновки експерта у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» досліджено наукові та 

законодавчі підходи щодо видів висновків експерта. Зокрема, автор 

погоджується із позицією тих науковців, які стверджують, що найвагоміше 

практичне значення має класифікація висновків за ступенем визначеності на 

категоричні, вірогідні та висновки про неможливість вирішення поставленого 

питання. Зосереджено увагу на дослідженні застосування інституту 

забезпечення доказів до подання позову до суду шляхом призначення 

експертизи у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди для визначення 

розміру заподіяної шкоди. 
 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дало автору змогу розробити наукові положення 

та отримати результати щодо вирішення наукового завдання, спрямованого на 

визначення теоретичних, правових і практичних засад доказування у 

цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та сформулювати висновки, 

пропозиції і рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, – це 

процесуальна та розумова діяльність учасників справи, спрямована на 

отримання доказів для встановлення наявності або відсутності обставин 

(фактів), які мають значення для вирішення справи, з метою захисту 

порушеного суб’єктивного права цих осіб. Характерними для такої діяльності є: 

1) урегульованість нормами цивільного процесуального законодавства, якими 

визначається стадійність цієї діяльності; 2) здійснення суб’єктами доказової 

діяльності із чітко визначеним обсягом прав та обов’язків щодо доказування; 

3) здійснення виключно у межах предмета доказування. 

2. Встановлено, що суб’єктами доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, в першу чергу є учасники справи, які захищають власний матеріально-

правовий і процесуально-правовий інтерес, наділені процесуальними правами 

та здатні виконувати процесуальні обов’язки. Враховуючи різний обсяг прав та 

обов’язків учасників судового процесу, не всі вони є суб’єктами доказування у 

цивільному судочинстві. Хоча докази і подаються сторонами та іншими 

учасниками справи, саме сторони повинні довести ті обставини, на які вони 

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. 

3. Виходячи із нормативного розуміння доказів у цивільному 

судочинстві, доказами у досліджуваній категорії цивільних справ є будь-які 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставини 

(факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявність 
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причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і 

заподіяною шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і запереченнях сторін і 

третіх осіб у справі, а також інші обставини, які мають значення для вирішення 

справи. 

4. Докази у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, мають бути належними, допустимими, 

достатніми та достовірними. Ці характеризуючи ознаки доказів 

встановлюються судом. Якщо належність доказів до справи може вирішуватися 

вже у підготовчому провадженні, то визнання доказів недопустимими, 

недостатніми чи недостовірними суд може виключно під час з’ясування 

обставин (фактів) справи у судовому засіданні та в судовому рішенні зазначити 

чи вважає суд докази належними, тобто такими, які містять інформацію щодо 

предмета доказування, а саме про наявність або відсутність обставини (факту) 

дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність причинно-

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою. Допустимими будуть докази, отримані в порядку, встановленому 

законом, що містять інформацію про наявність або відсутність обставини 

(факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і 

заподіяною шкодою. Достовірними у досліджуваній категорії цивільних справ є 

докази, які із високим ступенем правдивості доказової інформації про 

обставини дорожньо-транспортної пригоди дають суду змогу переконатися у 

наявності або відсутності факту чи обставини, які встановлюються, точному 

відображенні дій і подій, що мали місце. Достатність доказів у досліджуваній 

категорії цивільних справ означає, що вони у своїй сукупності дають 

можливість дійти достовірного висновку про наявність обставини (факту) 

дорожньо-транспортної пригоди та заподіяння шкоди, на підтвердження яких 

зібрано ці докази. Якщо такий висновок зробити неможливо, це свідчить про 

недостатність доказів чи їх сукупності. Докази не можуть суперечити один 

одному. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. 

5. Визначено предмет доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яким є обставини 

(факти) матеріально-правового і процесуального характеру, що підтверджують 

чи спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників справи і підлягають 

встановленню при ухваленні законного та обґрунтованого рішення. На нашу 

думку, до предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, належить встановлення 

таких обставин (фактів) матеріально-правового характеру та фактів 

процесуального характеру: 1) факту події дорожньо-транспортної пригоди; 

2) кола учасників події та осіб, які на відповідній правовій підставі володіють 

транспортними засобами; 3) причинно-наслідкового зв'язку між діями 

учасників і наслідками дорожньо-транспортної пригоди; 4) наявності винних 

дій учасників пригоди; 5) факту заподіяння шкоди, як матеріальної, так і 

моральної; 6) визначення розміру заподіяної шкоди; 7) фактів процесуального 
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характеру, наприклад таких, що визначають юрисдикцію (територіальну, 

предметну чи суб’єктну); 8) інших фактів, які мають значення для справи. 

6. Цивільними процесуальними наслідками невиконання процесуальних 

обов’язків щодо доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, є неможливість захистити своє 

право через залишення позовної заяви без руху та повернення заяви або 

неможливість захисту порушеного права у суді апеляційної інстанції внаслідок 

необґрунтованого неподання доказів до суду першої інстанції. 

7. У цивільному судочинстві суттєво змінилися підходи до визначення 

процесуального становища суду стосовно формування доказів у конкретній 

цивільній справі. З одного боку, суд не може збирати докази, що стосуються 

предмета спору. З іншого боку, законодавець розширює обсяг повноважень 

суду в цьому питанні. Так, за наявності сумніву з боку суду у добросовісному 

здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або у виконанні 

обов’язків щодо доказів, суд вправі з власної ініціативи витребувати докази. 

Якщо виходити із розуміння сутності засобів доказування, це може бути 

витребування письмових, речових та електронних доказів. Водночас якщо 

предметом спору є захист прав малолітніх, неповнолітніх або осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, суд наділений правом на 

власний розсуд збирати докази, що, на нашу думку, є значно ширшим за 

обсягом повноваженням, ніж витребування доказів, і охоплює весь спектр 

засобів доказування, що сприяє формуванню належної доказової бази у 

конкретній цивільній справі. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Захаров П. С. Сутність доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 6 (21). Т. 1. 

2017. С. 83–88. 

2. Захаров П. С. Роль адвоката у процесі доказування на досудовому 

слідстві в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2008. № 1 (11).  

С. 87–92. 

3. Захаров П. Розподіл обов’язків по доказуванню у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 

№ 51. 2018. C. 96–100. 

4. Захаров П. Підстави звільнення від доказування про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Підприємництво, 

господарство і право. № 8. 2018. C. 23–28. 

 

Статті у зарубіжному періодичному науковому виданні: 

 



17 
 

5. Захаров П. Зміст предмета доказування в справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. National law 

journal: theory and practice. 2016. № 2. С. 94–97. 

6. Захаров П. Суб’єкти доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. National law journal: 

theory and practice. 2018. № 4 (32). С. 77–80. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Захаров П. Правило належності доказів: порівняльний аналіз ЦПК та 

КПК України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

часом (м. Київ, 26 вересня 2014 р.). Київ : ВД «Дакор». 2014. С. 130–133. 

8. Захаров П. Предмет доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності (м. Львів, 15–16 квітня 2016 р.). Львів : 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 2016.  

С. 48–51. 

9. Захаров П. Сутність доказування у цивільному судочинстві: історичний 

аспект: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів, молодих вчених Актуальні питання реформування процесуального 

законодавства в Україні (м. Київ, 1 грудня 2017 р.). Київ : ВПЦ «Дрім Прінт», 

2017. С. 61–63. 

10. Захаров П. Суб’єкти доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. International 

scientific-practical conference The development of legal sciences: problems and 

solutions (Kaunas, april 27–28, 2018). Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 

2018. Р. 113–117. 

11. Захаров П. Застосування правил адвокатської етики при доказуванні у 

цивільних справах: матеріали науково-практичної конференції Етичні засади 

адвокатської професії (м. Київ, 12 грудня 2017 р. Київ). К.: Алерта, 2018.- С. 

24-29. 

АНОТАЦІЯ 

Захаров П. С. Доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

процесі України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право (081 – Право). Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки України. Київ, 2018. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою у якій 

розглядаються теоретичні та правові засади доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 



18 
 

На підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів, автором 

визначено поняття доказування у досліджуваній категорії цивільних справ та 

охарактеризовано його ознаки. Встановлено, що доказування у  цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди це процесуальна та розумова діяльність 

учасників справи, спрямована на отримання доказів для встановлення наявності 

або відсутності обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи з 

метою захисту свого порушеного суб’єктивного права. Така діяльність 

характеризується тим, що: 1) врегульована нормами цивільного процесуального 

законодавства, якими визначається стадійність цієї діяльності; 2) здійснюється 

суб’єктами доказової діяльності з чітко визначеним об’ємом прав та обов’язків 

щодо доказування; 3) здійснюється виключно в межах предмета доказування. 

Розглянуто поняття суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, яким є учасник справи, який захищає власний матеріально - правовий 

та процесуально - правовий інтерес, наділений процесуальними правами та 

здатен виконувати процесуальні обов’язки. Враховуючи різний обсяг прав та 

обов’язків учасників судового процесу не всі вони є суб’єктами доказування у 

цивільному судочинстві. Хоча докази подаються сторонами та іншими 

учасниками справи (ч.5 ст. 81 ЦПК України), саме сторони мають довести ті 

обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. 

У науковій роботі досліджено правове становище суду стосовно сприяння у 

формуванні доказової інформації у досліджуваній категорії цивільних справ на 

різних етапах реформування цивільного процесуального законодавства. 

Доведено, що суд не може збирати докази, які стосуються предмета спору. З 

іншого боку, законодавець розширює повноваження суду. Так, при наявності 

сумніву з боку суду у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх 

процесуальних прав або виконанні ними обов’язків щодо доказів, суд вправі з 

власної ініціативи витребувати докази. Якщо виходити з розуміння сутності 

засобів доказування ( ч.2 ст. 76 ЦПК України), то це може бути витребування 

письмових, речових і електронних доказів. В той же час, якщо предметом спору 

буде захист прав малолітніх, неповнолітніх або осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена,  суд наділяється правом на 

власний розсуд збирати докази, що є значно ширшим повноваженням ніж 

витребування доказів і включає в себе весь обсяг дій щодо засобів доказування, 

який сприяє формуванню належної доказової бази у конкретній цивільній 

справі.  

Розглянуто поняття доказів у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Виходячи з 

нормативного розуміння доказів у цивільному судочинстві, доказами у 

досліджуваній категорії цивільних справ є будь-які дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставини ( факту) дорожньо-

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявності причинно-наслідкового 

зв’язку між ДТП та заподіяною шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і 
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запереченнях сторін та третіх осіб по справі, а також інші обставини, які мають 

значення для вирішення справи. 

Ключові слова: цивільний процес, доказування, суб’єкти доказування, 

предмет доказування, обов’язок доказування, підстави звільнення від 

доказування, засоби доказування, докази. 
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происшествия. Приведено определение и содержание понятия доказывания в 
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Определены субъекты доказывания в делах о взыскании ущерба, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Раскрыты 

характеризующие признаки доказательств, которые должны быть относимыми, 
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Проанализированы научные подходы к определению понятия предмета 

доказывания в гражданском процессе, раскрыто его содержание по делам о 

взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Исследовано распределение обязанностей по доказыванию. 
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ABSTRACT 

Zakharov P.S. Proof in cases on traffic accident reparation within 

Ukrainian Civil Procedure. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences 

specialization 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure, Family Law, International 

Private Law (081 – Law). – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is an independent, complete scientific work in which the 

theoretical and legal principles of proof are considered in cases on traffic accident 

reparation proceedings. Based on the analysis of scientific sources and normative 

legal acts, the author defined the concept of proof in the examined category of civil 

cases and characterized its features. It has been established that proof in cases on 

traffic accident reparation civil proceedings is the procedural and mental activity of 

parties to a case, that is designed to obtain evidence to establish the presence or 

absence of circumstances (fact) that are relevant to the resolution of the case for the 

purpose of protection of his violated subjective right. Such activity is characterized by 

the fact that: 1) it is regulated by the norms of civil procedural legislation, which 

determines the stage of this activity; 2) it is carried out by the subjects of evidentiary 

activity with a clearly defined volume of rights and obligations for proof; 3) is 

implemented exclusively through the subject of proof. 

The notion of the subject of proof was considered in cases on traffic accident 

reparation proceedings in civil procedure, which is a party to a case that protects its 

substantive and legal procedural interest, endowed with procedural rights and is able 

to perform procedural obligations. Taking into account the different scope of rights 

and obligations of parties to a case, not all of them are subjects of proof in civil 

proceedings. Although the evidences are submitted by the parties and other parties to 

the case (Part 5 of Article 81 of the Civil Procedure Code of Ukraine), the parties 

must prove the circumstances which they refer to as the basis for their claims or 

objections. 

The legal status of the court in relation to assistance in the formation of 

evidence based information in the examined category of civil cases at various stages 

of the reform of civil procedural legislation has been studied in the research. It is 

proved that the court can not collect evidence relating to the subject-matter of the 

dispute. On the other hand, the legislator extends the power of the court. The court 

may, on its own initiative, request evidence, if it has any doubt in faithful 

implementation by the parties to the case their procedural rights or in fulfilling their 

obligations towards evidence.  Based on insights of the means of proof (Part 2 of 

Article 76 of the Civil Code of Ukraine), it may be the demand for written, physical 

and electronic evidence. At the same time, the court is endowed to collect evidence at 

its own discretion, if the subject-matter of the dispute is the protection of the rights of 

juveniles, minors or persons declared by the court to be incompetent or of   limited 

competence. This power is much wider than the demand for evidence, and includes 
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the entire scope of actions with regard to means of proof, which contributes to the 

formation of a proper evidence base in a particular civil case. 

Key words: civil procedure, proof, subjects of proof, subject of proof, 

obligations to prove, grounds for exemption from proof, means of proof, proof. 


