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АНОТАЦІЯ 

Лєзін Є.Є. Забезпечення доказів в цивільному процесі України. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дане дисертаційне дослідження, є першим комплексним  дослідженням 

інституту забезпечення доказів в цивільному процесі України. У дисертації 

здійснено теоретичне узагальнення і вирішене наукове завдання яке полягає у 

визначенні основних засад і вирішенні проблем застосування норм 

забезпечення доказів в цивільному процесі України, а також обґрунтуванні 

пропозицій з вдосконалення цивільного процесуального законодавства та 

практики його застосування. 

У дисертаційній роботі досліджена ґенеза інституту забезпечення 

доказів в цивільному процесі України, визначене його місце та роль в процесі 

доказування з урахуванням впливу принципів цивільного процесу, з’ясовані 

наукові підходи до забезпечення доказів на основі чого вироблене авторське 

бачення поняття та змісту забезпечення доказів, визначено та проаналізовано 

основні проблеми процедури судового забезпечення доказів, а також 

запропоновані шляхи їх вирішення, виконане дослідження можливостей 

забезпечення доказів які не пов’язані зі зверненням до суду, вивчений 

закордонний досвід регулювання інституту забезпечення доказів, особливу 

увагу приділено особливостям забезпечення показань свідків, речових і 

письмових доказів, забезпеченню доказів шляхом призначення експертизи, а 

також забезпеченню електронних доказів. 

За результатами дисертаційного дослідження, визначено місце 

забезпечення доказів в процесі доказування, відповідно, інститут забезпечення 

доказів має супровідний характер щодо процесу доказування та збору доказів. 

Базуючись на основоположних принципах цивільного процесу, він виступає 
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засобом закріплення доказового матеріалу для його подальшого використання 

в судовому процесі з процесуальної точки зору та є правом заінтересованої 

особи на сприяння їй у зборі та фіксації доказів з матеріальної точки зору. 

Інститут має місце та застосовується на стадіях збирання та подання доказів, 

дозволяючи з високим ступенем ефективності здійснювати їх збір. 

Результатом використання забезпечувальних заходів запропоновано вважати 

фактичне заволодіння необхідними для доказування матеріалами, а також їх 

трансформацію в конкретний засіб доказування з одночасним наданням йому 

ознак належності, допустимості та достовірності, що підкріплено їх 

попереднім дослідженням та оцінкою. 

З’ясовано, що заборону вчиняти певні дії щодо доказів та встановлення 

обов’язку вчинити певні дії щодо доказів не можна вважати повноцінними, 

самостійними способами забезпечення доказів. Ці інструменти мають 

субзабезпечувальний характер стосовно основних способів забезпечення 

доказів. Їх використання не призводить до виокремлення та фіксації 

інформації з доказу. Використання цих інструментів має місце при 

необхідності стабілізації доказової інформації в періоді між постановленням 

та виконанням ухвали про забезпечення доказів. 

Визначено основні шляхи удосконалення інституту забезпечення 

доказів в цивільному процесі України до яких слід віднести: розширення 

підстав для забезпечення доказів на ситуації, пов’язані з необхідністю їх 

забезпечення, які вже об’єктивно виникли; скасування судового збору за 

подання заяви про забезпечення доказів після відкриття провадження у справі 

та зарахування коштів, сплачених у разі подання заяви про забезпечення 

доказів до подання позовної заяви до загального обсягу судового збору у 

справі, що дасть змогу уникнути штучного розмежування механізму 

забезпечення доказів і застосування його способів окремо від нього; 

розповсюдження дії інституту забезпечення доказів на всі види проваджень; 

виключення можливості оскарження ухвали про забезпечення доказів, 

оскільки оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, 
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а наслідком такого оскарження, у разі його задоволення, є недопустимість вже 

отриманого доказу; розширення дії положень ч. 10 ст. 84 ЦПК України на 

ситуації, пов’язані з ухиленням від огляду доказів. 

Обґрунтовано необхідність врегулювання процедури забезпечення 

доказів після відкриття провадження у справі у випадку її розгляду в порядку 

спрощеного провадження, а також подальшого удосконалення процедури 

зустрічного забезпечення, який використовується в межах досліджуваного 

інституту. 

Доведено, що особливості допиту свідка як способу забезпечення 

доказів нерозривно пов’язані з особливостями психічних властивостей самого 

суб’єкта як носія інформації. Головними завданнями при використанні цього 

способу є забезпечення достовірності показань та розкриття усього спектру 

інформації необхідної для вирішення справи. Забезпечення показань свідка 

має виключно превентивний характер, а значення отриманого доказу для 

справи прямо залежить від можливості повторного допиту свідка у судовому 

засіданні. Належним способом забезпечення інформації, що має доказове 

значення, слід вважати письмове опитування учасників справи як свідків. 

Водночас цей новий для цивільного процесу механізм потребує подальшого 

удосконалення, щодо чого зроблена спроба розроблення відповідних шляхів. 

Встановлено, що неефективним та таким, що безпідставно утруднює 

доступ до процесуального механізму витребування доказів є положення п. 4 ч. 

2 ст. 84 ЦПК України про необхідність вичерпання можливих засобів їх 

отримання заінтересованою особою самостійно. 

Запропоновано оригіналами електронних доказів визнавати 

безпосередньо відеозаписи, фотографії, документи, інформацію яка розміщена 

в Інтернеті, смартфоні тощо. А електронними копіями електронного доказу 

слід вважати таке зчитування інформації з оригіналу електронного доказу, яке 

виконане сторонніми засобами або не в повному обсязі, результати котрого 

мають електронну форму (скріншот переписки на смартфоні, скріншот з 
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екрану комп’ютера, один кадр з відео, тощо), тобто результат створення 

похідної копії від оригіналу електронного доказу в електронній формі. 

Визначено, що можливість суду з власної ініціативи оглянути веб-сайт у 

порядку огляду доказів за місцем їх перебування (ч. 7 ст. 85 ЦПК України) та 

витребувати оригінал електронного доказу з власної ініціативи, якщо подано 

копію електронного доказу (ч. 5 ст. 100 ЦПК України), може мати місце 

виключно для перевірки відповідності копій поданих учасниками справи 

електронних доказів їхнім оригіналам. 

Удосконалено поняття забезпечення доказів забезпечення доказів, 

сутність якого пропонується визначати в двох аспектах:   

1) з боку заінтересованої особи – забезпечення доказів є діяльністю цієї 

особи, що спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в 

одержанні та збереженні доказів, які така особа пізніше використає  в 

цивільному судочинстві як підставу своїх вимог та заперечень; 

2) з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на їхнє звернення в збиранні 

доказів та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти й обставини, які він містить, що відбувається 

відповідно до встановленого законом способу і порядку у випадках, коли 

подання заінтересованою особою потрібних доказів з їх подальшим 

використанням у судовому процесі є або може стати неможливим чи 

ускладненим.  

Ключові слова: Забезпечення доказів, забезпечення доказів в 

цивільному процесі України, ґенеза забезпечення доказів, місце забезпечення 

доказів, поняття забезпечення доказів, судове забезпечення доказів, порядок 

забезпечення доказів, позасудове забезпечення доказів, витребування доказів, 

огляд доказів, призначення експертизи, забезпечення електронних доказів. 
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ANNONATION 

Yevhenii Liezin Providing evidence in the civil process of Ukraine. - 

Qualification work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences in Law by specialty 

12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family law; Private international law. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv,  2018. 

This dissertation is the first comprehensive study of the Institute for providing 

evidence in the civil process in Ukraine. In the dissertation the theoretical 

generalization and the solved scientific task are made, which consists in 

determination of the basic principles and the decision of the problems of application 

of norms of providing evidence in the civil process of Ukraine, as well as 

substantiation of proposals on improvement of civil procedural legislation and 

practice of its application. 

In the dissertation the genesis of the institute of providing evidence in the civil 

process of Ukraine is examined, its place and role in the process of proving is 

determined in the process of proof taking into account the influence of the principles 

of the civil process, and the scientific approaches to providing evidence on the basis 

of which the author's vision of the concept and content of providing evidence is 

worked out. Main problems of the procedure of judicial provision of evidence are 

determined and analyzed, as well as the ways of their solution are proposed. The 

research of the possibilities of providing evidence which is not connected and with 

a reference to the court, the foreign experience of regulating the institute of providing 

evidence has been studied. Special attention is paid to the peculiarities of providing 

evidence of witnesses, material and written evidence, providing evidence through 

the appointment of an examination, as well as provision of electronic evidence. 

According to the results of the dissertation research, the place of providing 

evidence in the process of proof is determined, respectively, the institute of 

providing evidence has an accompanying character regarding the process of proving 

and gathering evidence. Based on the fundamental principles of the civil process, it 

acts as a means of consolidating evidence material for its further usage in the trial 
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from a procedural point of view and is the right of the person concerned to assist 

him in collecting and fixing evidence from a material point of view. The institute 

has its own place and is used at the stages of collection and presentation of evidence, 

allowing them to efficiently collect the evidence with a high degree of efficiency. 

As a result of the use of security measures, it is proposed to take the actual possession 

of the material necessary for proving them, as well as their transformation into a 

concrete means of proof, while giving it the attributes of belonging, admissibility 

and authenticity, which is supported by their previous research and evaluation. 

It was found out that the prohibition of certain actions regarding the evidence 

and the obligation to perform certain acts of evidence can not be considered as 

complete, independent ways of providing evidence. These tools are of a sub-

assertive nature with regard to the basic ways of providing evidence. Their use does 

not lead to the selection and fixation of information from the evidence. The use of 

these tools takes place when it is necessary to stabilize the evidence during the period 

between the issuance and execution of the order to provide evidence. 

The main ways of improving the institute of providing evidence in the civil 

process of Ukraine are as follows: expanding the grounds to provide evidence of the 

situation related to the need for their provision that has already objectively arisen; 

cancellation of court fee for filing an application for providing evidence after the 

opening of proceedings and the enrollment of funds paid in the case of filing an 

application for evidence before filing a statement of claim to the total amount of the 

court fee in case that will enable to avoid artificial delimitation of the mechanism 

for providing evidence and its application ways separate from it; dissemination of 

the Institute's provision of evidence for all types of proceedings; the exclusion of the 

possibility of appealing against the decision to provide evidence, since the appeal of 

a ruling on the provision of evidence does not suspend its execution, and the 

consequence of such an appeal, if satisfied, is the inadmissibility of the evidence 

already obtained; extension of the provisions of Part 10 of Art. 84 of the GIC of 

Ukraine on situations related to the evasion of the review of evidence. 
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The necessity of the settlement of the procedure of providing evidence after 

the opening of proceedings in case if it is considered in the simplified procedure as 

well as further improvement of the counter-guarantee procedure used within the 

investigated institution is substantiated. 

It is proved that the features of interrogation of the witness as a way of 

providing evidence are inextricably linked with the peculiarities of the psychic 

properties of the subject as a carrier of information. Main tasks when using this 

method are to ensure the reliability of the testimony and disclosure of the entire 

spectrum of information necessary for the resolution of the case. The provision of 

witness testimony is exclusively preventive, and the value of the evidence obtained 

for the case directly depends on the possibility of a repeated interrogation of the 

witness in the court session. The proper way of providing information that has 

probative value should be considered a written survey of the participants in the case 

as witnesses. At the same time, this new mechanism for the civil process needs 

further improvement, which is an attempt to develop the appropriate ways. 

It has been established that ineffective and unjustifiably difficult access to the 

procedural mechanism of claiming evidence is the provisions of paragraph 4 of Part 

2 of Art. 84 of the CPC of Ukraine on the need to exhaust the possible means of 

obtaining them by the person concerned independently. 

Original electronic evidence is suggested to directly recognize videos, photos, 

documents, information that is posted on the Internet, a smartphone, etc. Electronic 

copies of the electronic evidence should be considered to be reading information 

from the original electronic evidence, which is performed by third parties or not in 

full, the results of which have an electronic form (a screenshot of the smartphone, a 

screenshot of the computer screen, one frame from the video, etc.), that is, the result 

of creating a derivative copy from the original electronic proof in electronic form. 

It has been determined that the possibility of a court on its own initiative to 

inspect the website in order to review evidence at the place of their stay (Part 7 of 

Article 85 of the Civil Procedure Code of Ukraine) and to request the original of 

electronic evidence on its own initiative if a copy of the electronic proof is submitted 
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(Part 5 of Art. 100 of the Civil Procedure Code of Ukraine) may take place solely 

for the purpose of checking the conformity of the copies submitted by participants 

with the electronic evidence of their originals. 

The notion of providing proof of evidence is improved, the essence of which 

is proposed to be determined in two aspects: 

1) on the part of the person concerned: the provision of evidence is the activity 

of this person, which is aimed at obtaining assistance from the authorized body in 

obtaining and preserving the evidence that such person will later use in civil legal 

proceedings as a basis for their claims and objections; 

2) on the part of the person entitled by law to provide evidence - such activity 

is to assist the concerned persons in their request for the collection of evidence and 

their operational safety by accessing the object and recording information about the 

facts and circumstances that it contains, that occurs in accordance with the procedure 

and procedure established by the law in cases when submission of the necessary 

evidence by the person concerned with their subsequent use in court proceedings is 

or may become impossible or complicated. 

Key words: Providing evidence, providing evidence in the civil process of 

Ukraine, the genesis of providing evidence, the place of evidence, the concept of 

providing evidence, evidence of evidence, the procedure for providing evidence, 

extra-judicial evidence, evidence seeking, review of evidence, appointment of 

expertise, provision of electronic evidence. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Інтенсивність розвитку 

суспільства потребує пошуку новітніх і вдосконалення традиційних підходів 

до регулювання суспільних відносин як запоруки сталого розвитку. Завдання, 

які ставить перед правовою наукою юридична практика, стимулюють її до 

розроблення сучасних бачень застосування правових механізмів і прийомів, 

що вбачається особливо актуальним у період реформування цивільного 

процесу в Україні. Інститут забезпечення доказів у цивільному процесі 

України являє собою допоміжний механізм доказування, що безпосередньо 

впливає на реалізацію прав і виконання обов’язків осіб стосовно доказування, 

а отже, викликає підвищений дослідницький інтерес.  

Правовій науці достатньо давно відомі основні вихідні положення 

інституту забезпечення доказів. Однак триваючий процес розкриття нових 

аспектів та посилення ролі таких основоположних засад цивільного 

судочинства як верховенство права, змагальність, доступність, справедливість 

у поєднанні з необхідністю приведення національного судочинства до 

міжнародних стандартів, а також відновлення довіри до судочинства, 

обумовлює пошук інноваційних рішень та ефективних можливостей 

застосування правових норм щодо доказування та супутніх механізмів. 

Дослідження історії становлення інституту забезпечення доказів, 

обґрунтування його правового змісту, з’ясування поняттєвого апарату і місця 

у процедурі доказування в цивільному процесі, вивчення іноземного досвіду, 

аналіз діючих механізмів забезпечення доказів (як судових, так і тих, що не 

пов’язані зі зверненням до суду) дозволить розробити єдино виважений підхід 

до напрямів удосконалення даних правових норм. Актуальність теми 

посилюється також й у зв’язку з відсутністю комплексних і ґрунтовних 

науково-правових досліджень проблематики забезпечення доказів у 

цивільному процесі України та інтенсивного використання досліджуваного 

інституту у судовій практиці. Зокрема за даними Єдиного державного реєстру 
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судових рішень у  2017 році було винесено 89538 ухвал про забезпечення 

доказів, а у 2018 році вже 161854 ухвал.  

Окремими питаннями забезпечення доказів і дослідженнями суміжних 

інститутів у різний час займались такі науковці, як В.Д. Андрійцьо,                  

С.Н. Абрамов, О.О. Бадила, Ю.В. Білоусов, С.С. Бичкова, С.В. Васильєв,     

Ж.В. Васильєва-Шаламова, О.О. Грабовська, М.О. Гетманцев, О.С. Захарова, 

А.С. Зеленяк, Я.П. Зейкан, І.О. Ізарова, І.М. Іліопол, А.Ю. Каламайко,            

Т.М. Кілічаєва, В.А. Кройтор, В.В. Комаров, Т.М. Кучер, С.В. Курильов,     

О.М. Лазько, Н.А. Новікова, А.С. Павлова, Б.П. Ратушна, О.В. Рожнов,           

Т.В. Руда, Т.С. Супрун, В.І. Тертишніков, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса,                        

Є.О. Харитонов, В.О. Ходанович, Т.В. Цюра, А.С. Штефан, М.М. Ясинок, а 

також іноземні дослідники, зокрема, Г.О. Аболонін,  С. Будилін, У. Бернам, 

В.А. Васенков, А. Я. Клейменов, Є.В. Кудрявцева, С.В. Курильов,                        

І.Р. Мєдвєдєв, М.А. Митрофанова, В. К. Пучинський, К.А. Сергєєва,               

М.К. Треушніков, В. А.Черепанов, Y. Srinivasa Rao та інші. Із досліджень 

останніх років викликає зацікавленість опублікована дисертаційна робота 

«Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах» (2015)        

О.О. Бурмаки, однак цей науковий доробок має міждисциплінарний характер, 

а питання інституту забезпечення доказів у цивільному процесі висвітлено 

фрагментарно.  

Таким чином, дослідження сучасних проблем реалізації інституту 

забезпечення доказів у цивільному судочинстві України – це актуальний і 

перспективний напрям наукового пошуку. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалось у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка в межах державної бюджетної науково-

дослідної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер державної реєстрації 

0116U002637), що діє з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р. Тема дисертаційної 

роботи затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 

від 22 грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дослідження є комплексне, системне дослідження інституту 

забезпечення доказів у цивільному процесі України та розроблення 

пропозицій щодо його вдосконалення. 

Завдання дослідження: 

- дослідити ґенезу інституту забезпечення доказів у цивільному 

процесі України; 

- визначити місце інституту забезпечення доказів у процесі 

доказування в цивільному процесі України; 

- з’ясувати поняттєвий апарат і зміст забезпечення доказів; 

- виявити особливості порядку судового забезпечення доказів; 

- обґрунтувати можливості позасудового забезпечення доказів для 

їх подальшого використання в цивільному процесі; 

- дослідити іноземний правовий досвід використання інституту 

забезпечення доказів; 

- з’ясувати значимі характеристики забезпечення показань свідка, 

письмових і речових доказів, електронних доказів та забезпечення доказів за 

допомогою призначення експертизи; 

- на основі проведеного дослідження розробити теоретико-

методологічні положення і сформулювати практичні пропозиції, які дозволять 

підвищити ефективність використання інституту забезпечення доказів. 

Об’єктом дослідження є комплекс правовідносин, які виникають під час 

забезпечення доказів у цивільному судочинстві. 

Предметом дослідження є відповідні наукові погляди, правові 

концепції, ідеї, закономірності розвитку інституту забезпечення доказів, 

цивільний процесуальний порядок забезпечення доказів в цивільному 

судочинстві, а також відповідні правові норми вітчизняного та іноземного 
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законодавства, а також судова практика, що стосується забезпечення доказів в 

цивільному судочинстві. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений 

необхідністю досягнення його мети та виконання поставлених завдань. 

У роботі використані такі методи та прийоми пізнання: історико-

правовий – під час дослідження історії становлення інституту забезпечення 

доказів (у підрозділах 1.1, 1.3); порівняльно-правовий – у ході дослідження 

регулювання досліджуваного інституту в інших країнах (у підрозділах 1.2-

3.4); формально-логічний – у тлумаченні законодавства (у підрозділах 1.1-3.4); 

аналізу та синтезу – у процесі дослідження забезпечення доказів та суміжних 

інститутів, для доведення або спростування законодавчих і теоретичних 

положень (у підрозділах 1.1-3.4); моделювання – у формулюванні пропозицій 

законодавчих змін (у підрозділах 2.1, 3.1-3.4); статистичний – під час аналізу 

емпіричного матеріалу (у підрозділах 2.1-3.4); абстрагування, індукції та 

дедукції – у ході з’ясування рівня впливу на інститут суміжних категорій (у 

підрозділах 1.1-3.4); діалектичний метод, який дозволив вивчити й 

обґрунтувати основні поняття, принципи і правила в їхньому взаємозв’язку (у 

підрозділах 1.1-3.4). 

Емпіричною основою даного дослідження є Конституція України, 

Цивільний процесуальний кодекс України, закони, підзаконні акти, рішення 

Конституційного Суду України, Постанови Верховного Суду, судова 

практика, законодавство зарубіжних країн, практика Європейського Суду з 

прав людини.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дане 

дисертаційне дослідження є першим комплексним науковим доробком 

інституту забезпечення доказів у цивільному процесі України. За 

результатами роботи автором сформульовано низку  інноваційних 

концептуальних наукових висновків, положень і рекомендацій, які є 

значимими як для правової теорії, так і для правничої діяльності. 

Вперше:  
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– визначено місце забезпечення доказів у процесі доказування, отже, 

забезпечення доказів має супровідний характер щодо процесу доказування і 

збору доказів. Спрямований на подолання аномалій у процесі збору доказів і 

доказуванні, інститут слугує засобом отримання та закріплення доказового 

матеріалу для його подальшого використання в судовому процесі з 

процесуальних позицій та є правом заінтересованої особи на сприяння їй у 

збиранні та фіксації доказів з матеріальних позицій.  

Результатом використання забезпечувальних заходів запропоновано 

вважати фактичне заволодіння потрібними для доказування матеріалами, а 

також їхню трансформацію в конкретний засіб доказування з одночасним 

наданням ознак належності, допустимості та достовірності, що підкріплено 

попереднім дослідженням та оцінюванням; 

– з’ясовано, що заборону вчиняти певні дії щодо доказів і встановлення 

обов’язку вчинити певні дії щодо доказів не можна вважати повноцінними і 

самостійними способами забезпечення доказів. Ці правові інструменти мають 

субзабезпечувальний характер стосовно основних способів забезпечення 

доказів, й їхнє використання не дозволяє виокремити і фіксувати інформацію 

з доказу. Застосування цих інструментів матиме місце у разі необхідності 

стабілізації доказової інформації в періоді між постановленням і виконанням 

ухвали про забезпечення доказів; 

– визначено основні шляхи удосконалення інституту забезпечення 

доказів у цивільному процесі України, до яких слід віднести такі: а) 

розширення підстав для забезпечення доказів на випадки, за яких отримання 

або збирання доказів вже є ускладненим для заінтересованої особи; б) 

скасування судового збору за подання заяви про забезпечення доказів після 

відкриття провадження у справі і зарахування коштів, сплачених у разі 

подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви до 

загального обсягу судового збору у справі, що дасть змогу уникнути штучного 

розмежування механізму забезпечення доказів і застосування його способів 

окремо від нього; в) розповсюдження дії інституту забезпечення доказів на всі 
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види проваджень; г) виключення можливості оскарження ухвали про 

забезпечення доказів, оскільки оскарження ухвали про забезпечення доказів 

не зупиняє її виконання, а наслідком такого оскарження, у разі його 

задоволення, є недопустимість вже отриманого доказу; д) розширення дії 

положень ч. 10 ст. 84 ЦПК України на ситуації, пов’язані з ухиленням від 

огляду доказів; 

– обґрунтовано необхідність врегулювання процедури забезпечення 

доказів після відкриття провадження у справі у разі її розгляду в порядку 

спрощеного провадження; 

– аргументовано, що подальшого удосконалення потребують положення 

ЦПК України, які регулюють зустрічне забезпечення, що використовується у 

процесі забезпечення доказів з метою усунення: невідповідності положень ч. 

2 ст. 154 ЦПК України, яка прямо передбачає можливість застосування 

механізму зустрічного забезпечення виключно для забезпечення позову з 

положенням ч. 8 ст. 118 ЦПК України; невизначеності обов’язку суду 

перевіряти обставини, пов’язані з підставами зустрічного забезпечення; 

відсутності кола суб’єктів, які повинні надавати суду докази про наведені 

вище обставини у разі, якщо розгляд заяви проводиться без повідомлення 

інших осіб; відсутності законодавчої можливості для сторони звернутись із 

клопотанням про зустрічне забезпечення після постановлення ухвали щодо 

забезпечення доказів у такій ситуації, коли розгляд був проведений без її 

участі; 

– доведено, що особливості допиту свідка як способу забезпечення 

доказів нерозривно пов’язані з специфікою психічних властивостей суб’єкта 

як носія інформації. Головними завданнями під час використання цього 

способу є забезпечення достовірності показань і розкриття усього спектра 

інформації, необхідної для вирішення справи. Забезпечення показань свідка 

має виключно превентивний характер, а значення отриманого доказу для 

справи безпосередньо залежить від можливості повторного допиту свідка у 

судовому засіданні.  
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– запропоновано вважати письмове опитування учасників справи як 

свідків належним способом забезпечення інформації, що має доказове 

значення. Водночас, для підвищення ефективності реалізації цього 

інструменту необхідно нормативно врегулювати: спеціальний спосіб примусу 

відповіді на запитання; вимоги до змісту та форми запитань (для уникнення 

зловживань); можливість проведення повторного письмового опитування, а 

також  нагальною є необхідність підкріплення відповіді на запитання в 

процедурі письмового опитування учасників справи як свідків за ст. 93 ЦПК 

України присягою; 

– висунуто гіпотезу, за якою витребування доказів за ст. 84 ЦПК України 

є розширенням інституту забезпечення доказів; 

– аргументовано, що неефективним і таким, що безпідставно ускладнює 

доступ до процесуального механізму витребування доказів є положення п. 4 ч. 

2 ст. 84 ЦПК України про необхідність вичерпання можливих засобів їх 

отримання заінтересованою особою самостійно; 

– обґрунтовано необхідність розширення базового періоду витребування 

доказів відповідно до п. 2, 3 ст. 83 ЦПК України на період подачі всіх заяв по 

суті справи: позовної заяви; відзиву на позовну заяву (відзиву); відповіді на 

відзив; заперечень; пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, адже в 

цих заявах сторони обмінюються додатковою інформацією, доказами тощо, 

тобто інтенсивно визначають предмет доказування; 

– запропоновано оригіналами електронних доказів визнавати 

безпосередньо відеозаписи, фотографії, документи, інформацію, яка 

розміщена в Інтернеті, смартфоні тощо; електронними копіями електронного 

доказу слід вважати таке зчитування інформації з оригіналу електронного 

доказу, яке виконане сторонніми засобами або не в повному обсязі, результати 

котрого мають електронну форму; 

– визначено, що можливість суду з власної ініціативи оглянути веб-сайт 

у порядку огляду доказів за місцем їх перебування (ч. 7 ст. 85 ЦПК України) 

та витребувати оригінал електронного доказу з власної ініціативи, якщо 
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подано копію електронного доказу (ч. 5 ст. 100 ЦПК України), може мати 

місце виключно для перевірки відповідності копій поданих учасниками справи 

електронних доказів їхнім оригіналам. 

Удосконалено: 

– узагальнено визначення поняття забезпечення доказів, сутність якого 

пропонується визначати в двох аспектах:  

1) з боку заінтересованої особи – забезпечення доказів є діяльністю цієї 

особи, що спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в 

одержанні та збереженні доказів, які така особа пізніше використає в 

цивільному судочинстві як підставу своїх вимог та заперечень; 

2) з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на їхнє звернення в збиранні 

доказів та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти й обставини, які він містить, що відбувається 

відповідно до встановленого законом способу і порядку у випадках, коли 

подання заінтересованою особою потрібних доказів з їх подальшим 

використанням у судовому процесі є або може стати неможливим чи 

ускладненим; 

– розуміння суттєвих характеристик процесу огляду доказів як способу 

їхнього забезпечення, в частині розкриття їх функціональних завдань до яких 

слід віднести: а) спрямованість огляду на максимальне дублювання 

інформації, що містить доказ; б) можливість фокусування учасниками справи 

уваги суду на значимих для справи характеристиках доказу для їх детального 

фіксування судом; в) участь в огляді інших осіб, таких як спеціаліст, експерт, 

перекладач, свідок (ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України), дозволяє більш повно 

зібрати інформацію з доказу.  

Дістали подальшого розвитку: 

- пропозиція, за якою суд доречно наділити повноваженнями 

витребування доказів з власної ініціативи у виключних випадках, якщо 

необхідність їх наявності для ефективного здійснення судочинства є 
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очевидною, в частині розширення можливостей суду витребувати докази з 

власної ініціативи у спрощеному та заочному провадженні, що, як показує 

судова практика, є особливо актуальним з урахуванням того, що в цих 

провадженнях неможливо реалізувати положення п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК України 

про роз’яснення судом учасникам справи, які обставини входять до предмета 

доказування та які докази мають бути подані учасником справи; 

- теоретичне положення про необхідність обов’язкової фото- і 

відеофіксації огляду доказів судом під час огляду доказів за місцем їх 

перебування, що дозволить більш повно та об’єктивно фіксувати інформацію 

з доказу та супутню інформацію з її подальшим використанням у цивільному 

судочинстві, а саме, запропоновано імперативно врегулювати обов’язок фото- 

і відеофіксації будь якого огляду доказів судом, крім огляду тих речових 

доказів з яких фізично можна зняти копію, що дозволить більш повно 

сприймати інформацію з доказу в подальшому, у тому числі під час перегляду 

судових рішень; 

- міркування про те, що неприпустимим і таким, що порушує 

процесуальний порядок, є залучення до справи показань свідка, здобутих 

шляхом отримання письмових пояснень свідка. Додатково обґрунтовано, що в 

такому випадку критично підвищується ризик деформації та не повного 

розкриття інформації, яка надається суду;  

- наукове положення, за якого огляд веб-сайту як способу забезпечення 

доказів слід ініціювати і проводити без повідомлення інших осіб, що беруть 

участь у справі, з негайним їх інформуванням після вчинення дії, що пов’язано 

з підвищеним ризиком втрати або видозміни доказів, який характерний саме 

для мережі Інтернет в частині уточнення, що в цьому випадку пріоритет 

збереження доказів повинен бути вищим за забезпечення участі в огляді іншої 

сторони. 

У роботі запропоновано: 

˗ викласти ч. 1 ст. 116 ЦПК України у такій редакції: «Суд за заявою 

учасника справи або особи, яка може набути статус позивача, має забезпечити 
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докази у разі, якщо у сторони виникли складнощі з поданням доказів і якщо є 

підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання 

чи подання відповідних доказів є або стане згодом неможливим, або 

утрудненим»;  

- доповнити ст. 116 ЦПК України положенням такого змісту: «у 

необхідних випадках суд вирішує питання про створення умов або проведення 

дій, потрібних для збереження (фіксації) матеріалів для проведення 

експертизи», що дозволить, крім того, стабілізувати динамічну інформацію, 

яку несе об’єкт експертизи. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що вони можуть бути використані: 

1) у законодавчій діяльності – у подальшому процесі удосконалення 

цивільного процесуального законодавства у питаннях визначення поняття 

«забезпечення доказів», уточнення та зміни положень, які стосуються підстав 

та порядку забезпечення доказів в цивільному процесі України; 

2) у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

реалізації інституту забезпечення доказів у цивільному процесі України; 

3) у науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень 

проблем, які пов’язані з застосуванням інституту забезпечення доказів у 

цивільному процесі України; 

4) у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Цивільний процес України», «Гарантії здійснення цивільного судочинства», 

«Проблеми теорії та практики доказів і доказування у цивільному 

судочинстві», «Порівняльний цивільний процес», «Актуальні проблеми 

спрощеного провадження в цивільному судочинстві». 

Основні результати дослідження використовуються у процесі 

законодавчої діяльності у сфері вдосконалення процесуального законодавства 

із забезпечення доказів у цивільних справах; у навчальному процесі кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; у підготовці фахівців-правознавців під час викладання 
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курсу «Цивільне процесуальне право України» у Київському національному 

економічному університеті імені Вадима Гетьмана, що підтверджується 

відповідними документами (Додатки Б, В, Д до дисертації). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою працею. Сформульовані висновки, положення та пропозиції 

обґрунтовано на основі особистого вивчення наукових джерел, законодавства 

і практики його застосування, а також іноземного досвіду регулювання 

інституту забезпечення доказів у цивільному процесі. 

Апробація матеріалів дисертації Основні положення та висновки, які 

містяться в дисертації, були заслухані та обговорені на засіданні кафедри 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дослідження оприлюднені у вигляді доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Традиції та новації 

юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.); 

«Result of modern scientific research» (Morrisville, Oct. 27, 2017); «Актуальні 

питання реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 

грудня 2017 р.); «Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки 

на нормотворчу діяльність та юридичну практику» (м. Харків, 2–3 лютого 

2018 р.); «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку» (м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р.) 

Публікації Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 13 наукових роботах, з яких 8 статей опубліковано в наукових 

фахових виданнях (серед них – 2 в іноземних наукових виданнях), а також 5 

тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 3 

розділів, які містять 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(188 найменувань на 22 сторінках) і 4 додатків (на 6 сторінках). Повний обсяг 

дисертації становить 230 сторінок, з них основного тексту – 189 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1  Виникнення та розвиток інституту забезпечення доказів в 

цивільному процесі України 

Еволюція суспільства, від його витоків до наших днів, завдячує своєму 

розвитку повсякчасному процесу вдосконалення та упорядкування суспільних 

відносин у всіх сферах людського життя. Як і інші науки про суспільство 

(економіка, соціологія, політологія), наука про право зазнала величезну 

кількість трансформацій пов’язаних зі зміною політичного устрою, деяким 

переосмисленням культури й іншого роду впливів на суспільних устрій. Так, 

зокрема щодо процесу вирішення спорів існувало багато концепцій, бачень і 

методик цього процесу. 

 Здійснення поділу історії права України на чітко визначені періоди, 

який би був загальноприйнятним є доволі складним завданням, в силу того, 

що в основу класифікації може бути покладено різні показники, в тому числі 

соціальні чи правові явища. Не вдаючись до інших періодизацій, розвиток 

цивільного процесуально права на теренах сучасної України можна умовно 

поділити на певні етапи, які передусім відмежовуються один від одного 

особливостями державного управління, що панували у країні у різні часи. 

Далі, для досягнення цілей дослідження, ми спробуємо зробити певну 

періодизацію: 

Період розповсюдження звичаєвого права (середина І тис. до н.е. -  V ст. 

н.е.), що діяло в первісних общинах зокрема у скіфських поселеннях. Звичаї 

здебільшого стосувались норм матеріального права, що в основному 

регулювали приватну власність, зобов’язальне право, шлюбно-сімейні 

відносини, тощо. Поряд з цим існували і норми звичаєвого права, котрі 

впорядковували розгляд справ. Дослідники наголошують  на тому, що процес 

правосуддя в ті часи був змагальним але, щодо найтяжчих злочинів 

провадився розшуковий процес [1, с. 18-20]. Слід відзначити, що цей період є 

найменш дослідженим, оскільки збереглось небагато даних про нього, які в 
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свою чергу є фрагментарними. Крім того, процеси розгляду справ велися в 

усній формі, а самі звичаї теж були не писаними, тому справжні факти 

вважаються втраченими назавжди. 

Наступним важливим етапом розвитку законодавства, та й загалом 

науки про право  на території сучасної України є період Київської Русі (VI – 

початок XII ст.), основним досягненням якого є своєрідна кодифікація 

звичаєвого права, втілена в законі під назвою «Руська Правда». Така 

кодифікація обумовлена насамперед утворенням державності, яка сама по собі  

є одним з основних регулюючих факторів впорядкування відносин. «Руська 

Правда» як законодавчий акт втілювалась в трьох редакціях - «Скорочена», 

«Коротка» та «Просторова». Не вдаючись до поглибленого аналізу тодішнього 

судового процесу, слід акцентувати увагу на деякі особливості. 

Поряд з регулюванням права матеріального, у цих документах 

трапляються також і норми процесуального характеру. Загалом процес у ті 

часи мав змагальний характер, адже саме на сторони покладався тягар 

розшуку викраденого, затримання та утримання злочинця, та надавалося право 

подавати докази, право дачі свідчень, тощо. Суд при цьому відігравав роль 

посередника між сторонами [2, с. 64]. Однак «Руська Правда» містила й 

положення, які характерні для розшукового (інквізиційного) процесу. Так,     

ст. 17 «Просторової Правди» містить такий спосіб дізнання, як випробування 

залізом. В деяких інших статтях також трапляється дізнання водою та «божі 

суди» [3]. Суть цих дізнань в основному полягала в тому, що дізнання 

проводилось таким чином, що для отримання зізнання обвинувачений 

піддавався тортурам.  

 В цілому в ті часи не було фахівців, уповноважених державою для 

проведення ґрунтовного, фахового досудового розслідування справ і захисту 

інтересів позивача. Тому неабияка роль у досудовому процесі відводилась 

стороннім людям – сусідам, свідкам, іншим членам суспільства. Комплексний 

аналіз норм «Руської Правди» вказує на те, що процес доказування в 

основному ґрунтувався на показах свідків та речових доказах. Оскільки сам 
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тягар збору доказів лягав позивача, уже в ті часи прослідковувались 

інструменти фіксації доказів: «Околиця (сусіди), на вимогу позивача або по 

вказівці сока, оглядали «шкоду» (заподіяний збиток), а потім брали участь в 

розшуку злочинця – гонінні сліду» [4, с. 666 - 667]. Використання такого 

інструментарію тодішніми законодавцями вказує на те, що вже в ті часи 

виникала необхідність забезпечення доказів. Однак поряд із його важливістю 

для тогочасного процесу, забезпечення доказів мало умовний характер, не  

забезпечувалося примусом і проводилось без участі суду. 

Так, можна дійти до  висновку про те, що «Руська Правда» як перший 

кодифікований акт української державності вперше законодавчо встановив 

права й обов’язки сторін, заклав зародки змагального процесу. Тягар 

доказування лягав на сторони, які самі розшукували винну особу, збирали 

докази, тощо. В Наслідок цього вже на той час виникли передумови для 

розроблення повноцінного інституту забезпечення доказів, який все ж 

частково  закріплювався в положеннях тогочасного законодавства та є давнім 

прообразом сучасного інституту. Адже по своїй суті така дія як огляд 

заподіяної шкоди сусідами в межах досудового процесу є нічим іншим, як 

процесуальним закріпленням збитків (як доказу) для майбутнього судового 

процесу. 

Наступним періодом розвитку права на території сучасної України 

можна вважати Польсько-Литовську добу. У ці часи, як стверджує С.Г. 

Ковальова, відбулася ґрунтовна кодифікація законодавства, виражена 

Литовськими статутами, передумовою якої став випуск Судебника Казимира 

Ягеловича в 1468р. Саме в ньому була здійснена певна систематизація 

правових норм, виділена класична конструкція статті, установлені певні 

презумпції, наприклад, встановлення відмови від своїх претензій сторони, яка 

не з’явилася в судове засідання [5, с. 37-42]. Отже, Судебник 1468р. вперше 

створив засади для розвитку юридичної техніки спрямованої на 

впорядкування інститутів права в законодавчих актах, до його прийняття 

норми законодавства викладалися хаотично та не структуровано. 
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Комплексний аналіз вказує на те, що особливістю Литовських статутів 

1529, 1566, 1588 років із погляду сучасного цивільного процесу, окрім 

прогресивної юридичної техніки, було певне відмежування цивільних та 

кримінальних відносин, що простежується в «дусі закону».  Так, М.П. Курило 

влучно зазначає: «Характерною особливістю (Литовських статутів - автор) 

було те, що під час розгляду кримінальних справ в обов’язковому порядку 

повинні бути розлянуті цивільно-правові вимоги» [6, с. 560] Судовий процес 

того часу теж мав зародки змагального характеру, оскільки збір та подання 

доказів до суду здійснювався сторонами. Під юрисдикцію судів у сфері 

цивільних відносин підпадали відносини щодо приватної та спільної 

власності, сервітути, зобов’язальні відносини, шлюбно-сімейні спори, 

спадщина, тощо. [7, с. 84]  

Таким чином, Литовські статути виступили відправною точкою для 

подальшого розмежування цивільного та кримінального судочинства, адже 

передумовою такого розмежування є усвідомлення, що дія (злочин, інші 

порушення) завдає немайнову та майнову шкоду і державі, і приватним 

особам. Поставивши на перше місце відшкодування майнової та немайнової 

шкоди потерпілому, а вже потім - покарання винного, ці законодавчі акти 

внесли певний прогресивний підхід в судовий процес. 

Судовий процес Російської Імперії, до якої Україна увійшла у XVIII ст., 

у контексті становлення цивільного процесу не дуже відрізнявся від Польсько 

– Литовського періоду. Для виконання завдань нашого дослідження достатньо 

вказати на те, що процес не був розмежованим на цивільний та кримінальний, 

судочинство велося з певними зародками змагального процесу та нагадувало 

процеси описані вище. Загалом характеризуючи цей й інші періоди розвитку 

судової процедури не можна говорити про чисто змагальну модель 

судочинства, воно носило скоріш змішану природу, що було зумовлено 

певними факторами, зокрема спільною процедурою розгляду цивільних та 

кримінальних справ. Так, ще дореволюційні процесуалісти вказували на те, що 

характер цивільних прав не допускає застосування розшукового 
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(інквізиційного) процесу, принцип змагальності процесу передбачає право 

сторін вільно розпоряджатися фактичним матеріалом в процесі в силу прояву 

диспозитивності [8]. Таким чином, неможливо було втілити принцип 

змагальності повною мірою без відповідного розмежування судових процесів 

унаслідок їх різної природи. Крім цього, на наш погляд, не останню роль 

відігравав також тогочасний державний устрій, який через надмірний 

контроль процесів у суспільстві з боку держави та відсутність інституцій 

фахового досудового розслідування не міг утратити такий дієвий інструмент 

тиску.  

 Черговим важливим етапом розвитку цивільного процесу на території 

України став результат тривалої кодифікації норм під назвою «Права за якими 

судиться малоросійський народ». Цей документ 1743 р. став останнім етапом 

розвитку правової думки перед остаточним розмежуванням цивільного та 

кримінального процесу 1864р. В цьому акті простежується чітко виражений 

розподіл процесуального права на право процесуальне та судоустрій. 

Визначальним є те, що на процес було відведено 4 розділи. Також документом 

передбачаються повноваження суду щодо деяких функцій,  зокрема, як вказує 

А.А. Макаренко, суду відводилось право в публічних інтересах із власної 

ініціативи розшукувати злочинця й проводити розслідування, що стосувалися 

нападів на будинки та церкви, статевих злочинів, розбою, крадіжок, 

виготовлення підроблених грошей, підпалів, чаклунства, отруєнь і вбивств, 

погрози заподіяння шкоди, тощо [9, с. 73]. Проте провадження у справі (за 

винятком деяких кримінальних справ) все ж відкривалося за зверненням 

сторони. Цей етап підкреслює посилення впливу держави на соціальні процеси 

на території України й закладає ідею необхідності диверсифікації підходів до 

цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.  

Не менш значущим для розвитку процесуального права є закріплення та 

розвиток у вищезазначеному документі таких основних засад судочинства: 1) 

законність; 2) гласність судового розгляду; 3) забезпечення позивачу та 

відповідачу права на захист; 4) безпосередність дослідження доказів; 5) 



 

 
 

30 

усність процесу; 6) змагальність судового розгляду й диспозитивність; 7) 

вільна оцінка доказів; 8) виборність судів. Саме таку позицію наводить і 

влучно обґрунтовує А.А. Макаренко [9, с. 75]. 

Передумови наближення реформ 1860-х рр. у Російській імперії 

характеризує О.І. Золотова, яка вказує на те, що змагальна модель цивільного 

судочинства, як і розшукова (інквізиційна), базується на соціально-

економічному підґрунті. Розшуковий процес є складним, заплутаним, 

повільним, пов’язаним з поліцейською формою устрою держави зі слабким 

розвитком товарно-грошових відносин. Однак скасування кріпосного права 

1861 р. сприяло активному накопиченню капіталу, що дало вагому передумову 

для значного економічного розвитку країни. Ринку властиві принципи 

диспозитивності та рівності учасників, які є основою цивільного права як 

регулятора суспільно-економічних відносин. Відсутність таких же принципів 

у судочинстві призводить до стагнації відносин [10]. 

Найбільш цінним для даного дослідження є прийняття Статуту 

цивільного судочинства 1864р. (далі - Статут), який став результатом 

проведення судової реформи Російською імперією. Завдання цієї реформи 

були такими: уніфікація судових процесів на всій її території, що було 

нагальною необхідністю для посилення контролю з боку центральної влади 

над губерніями, котрі входили до складу Російської імперії; подолання 

проблем нормативного регулювання судового процесу, яких на той час було 

досить багато, починаючи від підсудності й закінчуючи стадіями перегляду 

справ. У межах проведених реформаторських процесів відбулося розділення 

та детальна регламентація судоустрою, цивільного та кримінального процесу 

шляхом прийняття трьох процесуальних актів: Статуту цивільного 

судочинства, Статуту кримінального судочинства й Устрою судових усталень. 

Хоча за кордоном така практика на той час була досить розповсюдженою, для 

вітчизняного судового процесу ця реформа стала визначною в сенсі 

демократизації та лібералізації суспільства й розвитку правової науки. 
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«Розглянувши ці проекти, Ми знаходимо, що вони цілком відповідають 

бажанню нашому створити в Росії суд, швидкий «правый», милостивий, 

рівний для всіх підданих Наших, підняти судову владу, дати їй належну 

самостійність і взагалі ствердити в народі ту повагу до закону, без якого 

неможливий суспільний добробут і який повинен бути постійним керівником 

всіх і кожного від вищого до нижчого» - саме такими словами Олександр II 

ввів Статути в дію [11]. 

Створений Статут цивільного судочинства консолідував у собі основні 

принципи, положення й техніки передових на той час держав, які були 

реципійовані цим документом. Ґрунтуючись на результатах роботи  

західноєвропейських шкіл цивільного процесуального права, Статут став 

основною базовою точкою для виділення окремої галузі цивільного 

процесуального права та її подальшого розвитку. 

Загальновідомим у наші часи є факт запозичення Статутом юридичної 

техніки, принципів кодифікації, моделей і принципів цивільного судочинства 

із Цивільного процесуального кодексу Французької республіки 1806 р., який 

був досягненням Французької буржуазної революції [12, с. 13] [13, с. 25]. 

Значущим для даного дослідження є те, що перейнявши основи 

демократичного цивільного процесу, Статут став основою для розвитку та 

вдосконалення таких засад і принципів цивільного процесу, як змагальність, 

диспозитивність, гласність, відкритість, усність, інстанційність судового 

процесу, вільна оцінка доказів, тощо, що є актуальним і у наші часи. [13, с.25] 

Неможливо також переоцінити вклад тодішньої судової реформи щодо 

інституту доказів та доказування. Варто відзначити, що теорія доказів і 

доказування почала розвиватися набагато раніше, адже норми щодо доказів, їх 

подання та дослідження зустрічаються у всіх вищенаведених періодах 

розвитку правової науки. Так, поняття доказів використовувались у 

Судебнику Казимира Ягайловича,  Литовських статутах й містилися у «Правах 

за якими судиться малороський народ». Проте ці акти не могли надати теорії 

доказів і доказування демократичної форми вираження на засадах 
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змагальності, оскільки судовий процес не був розмежованим на кримінальний 

і цивільний, а способи отримання доказів у кримінальних справах на той час 

фізично мали інквізиційний характер.  

Таким чином, саме розмежування цивільного та кримінального процесів 

унаслідок реформи 1864р. дало поштовх розвитку теорії доказів і доказування 

в цивільному процесі в сучасному демократичному вигляді. Аналізуючи 

розвиток цієї теорії К.Б. Дрогозюк вказує: «У законі проголошувався принцип 

вільного оцінювання доказів. Установлені правила про силу доказів 

передбачалися необов’язковими для суду, якщо достовірність доказуваних 

фактів явно спростовувалася іншими доказами. Суд повинен був брати до 

уваги сукупність усіх доказів, наявних у справі, визначалася форма та 

значення письмових доказів, обмежувалися випадки допущення присяги, 

установлювались правила перевірки доказів… передбачалися такі види 

доказів, як показання свідків, зізнання, «дознание через окольных людей» 

(показання свідків - автор) письмові докази, присяга. До способів перевірки 

доказів належали огляд на місці, показання експертів… (Статутом - автор) 

широко використовується термін «доказывать»» [14, с.108]. 

Варто відзначити, що й нині відсутній єдиний погляд вчених на цей 

термін. Не вдаючись до поглибленої історичної ретроспективи ґенези та 

сучасних наукових дискусій щодо визначення цього поняття (явища), 

наведемо один із прикладів його розуміння. Проаналізувавши різні підходи, 

А.С. Штефан доходить до висновку, що це різновид судового пізнання, який 

поєднує розумову й практичну (процесуальну) діяльність його суб’єктів і 

спрямованний на досягнення відповідності висновків суду фактичним 

обставинам справи в їх юридичному значенні, що здійснюється за допомогою 

доказів у визначеній законом процедурі [15, с. 70]. Таким чином, докази є 

одним з центральних елементів доказуванні, що в симбіозі зі змагальними 

засадами судочинства дозволяють встановити істину. 

«У проекті цивільно судочинства, складеному в 1863 р., не було 

розміщено загальних положень цивільного судочинства, але під час розгляду 
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цього проекту в 1864 р. ухвалено помістити на початку статуту особливу 

новелу, що містить у собі загальні положення цивільного судочинства. … 

Прийняти основною формою цивільного судочинства процес змагальний.» 

[16]. 

Характеризуючи процедуру збирання доказів у контексті проявів 

змагальності та інквізиційності процесу, Є.В. Васьковський зазначав, «Задача 

зібрання процесуального матеріалу й розшук доказів може бути покладена 

законом: 1) виключно на сторони; 2) на суд; 3) на сторони та на суд разом». 

Характеризуючи ці твердження, процесуаліст вказував на те, що тільки у 

першому випадку процес має чистий змагальний характер за умови пасивної 

ролі суду [8]. 

Статті 336, 337 Статуту передбачають обов’язок позивача довести свій 

позов (як вбачається - доказами), відповідач же зобов’язаний довести свої 

заперечення. Суд – не збирає доказів, або «довідок» а засновує своє рішення 

виключно на доказах сторін [17]. 

Тогочасна модель цивільного судочинства, яка була спрямована на 

посилення змагальних засад судової процедури, дійсно зробила суд пасивним 

спостерігачем. Покладаючи на сторони процесу тягар збору та подання 

доказів, процесуальне законодавство, що є виваженим і закономірним, 

повинне встановлювати повноваження та процесуальні гарантії для сторін, що 

забезпечені своєрідним примусом у вигляді відповідної діяльності суду. 

Досягненнями Статуту в цій сфері, окрім іншого, є встановлення різного роду 

забезпечувальних заходів. Ці заходи частково були відомі й раніше, але носили 

фрагментарний характер. На час прийняття, Статут оперував тільки 

Забезпеченням позову (глава VI, ст. 125-128 Статуту 1864 р.)  і нормами щодо 

витребування документів. 

Видатний процесуаліст Є.В. Васьковський, характеризуючи інститут 

забезпечення доказів, вказував: «Якщо, наприклад, свідок тяжко захворів і 

може вмерти або якщо він повинен надовго поїхати у справах служби, то 

цілком розумно й доцільно буде, щоб суд допитав його негайно. Таке 
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попереднє сприйняття судом за проханням заінтересованої особи вказаних 

нею доказів з огляду на побоювання, що згодом сприйняття їх стане 

неможливим або вкрай утрудненим, має назву «забезпечення доказів» … або 

(у перекладі дореформених законів (ст. 387 т. Х 2 ч. по изд. 1875 г.))  

«свидетельство всегдашней памяти»» [18]. Погоджуючись із таким 

твердженням, слід відзначити, що це поняття було відоме законодавству 

Російської імперії набагато раніше. Ще після реформ Петра I у ст. 10 глави 3 

«Про свідків» Військового статуту 1716 р. наводиться положення такого 

змісту: «Також належить свідків після отримання відповіді відповідача, а не 

перед цим, допитувати; а якщо свідок уже в шлях кудись зібрався і з 

поверненням може уповільнитись, або так жорстоко захворіє, що про 

повернення здоров’я його сумніви мати можна, тоді дозволено по «челобитью 

помянутых» його ще й перед відповіді відповідача, а також перед принесеною 

скаргою й «повещания» судді допитати. І це називається «свидетельство 

всегдашней памяти»» [19]. М.Ф. Рождєствєнский, професор Санкт-

Петербурзьгоко імператорського університету, в «Руководстве к Российским 

Законам» 1848р. наводить такі самі підстави отримання «свидетельство 

всегдашней памяти»: «Дозволено опитувати свідків до пред’явлення відповіді 

з боку «тяждущегося»: коли свідок у шлях зібрався й повернення його може 

уповільнитись; коли свідок небезпечно хворий і про одужання його є сумніви» 

[20, с.323]. 

Таким чином, зворотний порядок отримання показів свідка судом, що 

застосовувався ним у виключних випадках (в межах використання інституту 

забезпечення доказів), був відомий законодавству Російської імперії 

щонайменше з 1716 р. Форма його вираження з цього часу до 1890 р. 

трансформацій не зазнала. Забезпеченню піддавалися такі докази, як покази 

свідка, причин для забезпечення було дві – намір свідка кудись надовго 

поїхати та його тяжка хвороба. Свідки допитувалися судом до або після 

відкриття провадження у справі. З недосліджених причин норми про 
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завчасний допит свідків не знайшли свого закріплення в першій редакції 

Статуту 1864р. Законодавець вніс їх до Статуту тільки 1890р.  

Комплексний аналіз норм Статуту 1864р. показує, що норми, аналогічні 

сучасному інституту забезпечення доказів, усе ж містилися у ньому. Так ст. ст. 

76, 452 містили положення про витребування доказів, якщо вони знаходилися 

в іншої особи. При цьому суд відігравав важливу процесуальну роль в такій 

дії, адже виступав посередником між сторонами,  а свідоцтво, котре видавав 

суд, було забезпечене судовими механізмами примусу. Визнаючи доказами в 

справі різного роду документи (ст. 442 Статуту), законодавець закріпив 

механізм їх витребування для реалізації принципу змагальності та рівності 

учасників процесу. Так, для отримання певного документа від інших осіб, 

сторона, що бере участь у процесі, мала послатися на сам документ і на його 

важливість для доведення певної обставини справи (ст. 443 Статуту). Загалом 

ст. ст.  439 – 452 Статуту показують, що документи як важливі докази в справі 

могли витребовуватися у державних органів; у сторін процесу; у третіх осіб 

незалежно від їх участі у справі. Однак Статутом не встановлювалося 

витребування документів до відкриття провадження у справі, оскільки Статут, 

регламентуючи процедуру витребування доказів, оперує поняттям 

«тяждущиеся», тобто передбачається, що сторони вже набули прав позивача 

та відповідача [21, с. 56, 231 - 234]. 

Подальший розвиток інститут забезпечення доказів відбувся у 1889р. На 

наш погляд, варто звернути увагу на дослідження К.О. Сєргеєвої, у працях якої 

вказано, що Законом від 31 липня 1889 р. Статут був доповнений нормами, що 

регулюють забезпечення доказів. Зокрема, як вказує дослідник, законодавство 

передбачало можливість сторін звернутися до суду для забезпечення доказів, 

якщо вони мали підстави вважати, що дослідження таких доказів стане 

неможливим. Забезпеченню піддавався допит свідків, огляд на місці, висновки 

експертів [22].  Отже, має місце розширення дії досліджуваного інституту на 

інші докази  (показання свідків, висновок експерта, фіксацію судом обставин 

шляхом огляду доказів). Документи, як докази, до переліку забезпечуваних не 
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ввійшли, оскільки механізм їх забезпечення вже був встановлений, як вже було 

вказано вище.  

Наступними новелами тогочасного цивільного процесу, з огляду на 

вищенаведену роботу, стала імплементація можливості забезпечення доказів 

як до, так і після відкриття провадження у справі, а також обставина, за якої 

задоволення клопотання про забезпечення доказів не вирішувало питання про 

допуск таких доказів до справи.  [22]  

Отже, розширивши можливість застосування переліку забезпечувальних 

заходів на досудову стадію, законодавство, як і доктрина того часу, надавала 

забезпеченню характер формального закріплення певних обставин. В цілому 

суд сприймав докази завчасно, але не вдавався до їх змістовного аналізу та 

визначення їх важливості. У цьому вбачається основне завдання інституту 

забезпечення доказів – в умовах дії принципів диспозитивності, змагальності 

та рівності сторін забезпечити сторонам судового процесу ефективну 

можливість реалізації захисту своїх прав в суді шляхом сприяння їм у зборі 

доказів судом, що забезпечено примусом суду. В цьому контексті важливою є 

можливість оскарження іншою стороною ухвали про забезпечення доказів і 

відмови суду в задоволенні клопотання про забезпечення доказів, що стане 

предметом наших подальших досліджень. 

     В подальшому ціла низка соціально-політичних подій (падіння 

Гетьманщини, ліквідація судової системи Російської імперії, Жовтнева 

революція, входження України до Радянського Союзу) обумовили суттєві 

зміни в правовій системі, які були спрямовані на розвиток тоталітарності 

режиму. Законодавство змінювалося з блискавичною швидкістю в умовах 

нестабільності. Створення народних судів 1918 р., Цивільний процесуальний 

кодекс УРСР 1924 р., Цивільний процесуальний кодекс 1929 р., Цивільний 

процесуальний кодекс 1963 р. стали результатом агресивної централізації з 

боку центрального комітету, який нарощував свою силу з кожним роком.  

Загалом унаслідок тоталітарності радянської держави, радянський 

період розвитку цивільного процесу в Україні не сприяв розвитку змагальності 
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цивільного процесу та не вносив лібералізації. Навпаки, відбувся «реверанс» в 

бік розшукового процесу. Це не могло не позначитись і на досліджуваному 

нами інституті, оскільки відбулася зміна поглядів на сам процес доказування 

з відведенням у цьому процесі активної ролі суду, а в деяких випадках - 

прокурору. Так, ст. 118 Цивільного процесуального кодексу  1924 р. (далі – 

ЦПК 1924 р.) вказує, що хоча сторона і має доказати ті обставини, на які 

посилається, але «докази подаються сторонами, а також можуть збиратися за 

ініціативою суду» [23, с.130]. Цікавою в цьому контексті є праця В.В. 

Комарова який доводить інквізиційну спрямованість цивільного процесу за 

ЦПК 1924 р. Зокрема, дослідник стверджує, що ст. 5 та 118 ЦПК 1924 р. 

покладали на суд обов’язки не обмежуватися представленими сторонами 

доказами; прокурору з метою захисту прав трудящих була надана можливість 

звернення до суду (в межах цивільного судочинства); відмова сторони від 

свого права, оцінювалась судом (зокрема вплив такої відмови на інтереси 

держави та прав трудящих); суду належало право вийти за межі позовних 

вимог [12, с. 16-18]. Вищенаведені факти з праці цього дослідника дійсно 

влучно висвітлюють розшукові початки цивільного процесу радянської доби, 

котрі укорінювалися в законодавстві протягом всього радянського періоду та 

внесли свій вклад в бачення принципів та основних засад цивільного процесу. 

Не вдаючись до детальної періодизації розвитку цивільного процесу в 

радянську добу, слід відзначити, що ЦПК 1963 р. став піком її розвитку, на 

скільки це було можливо при унітарному устрої, і продовжував 

застосовуватись на території України до 2004 р. На відміно від попередніх 

актів, він увібрав у себе завдання цивільного судочинства, зафіксував низку 

принципів тощо. Стаття 35 ЦПК 1963р. встановлювала, що «особи, які мають 

підстави побоюватись,  що  подача  потрібних  для  них  доказів  стане  згодом 

неможливою або утрудненою, мають  право просити суд під час розгляду 

справи або суддю як до, так  і після подачі заяви забезпечити ці докази». [24] 

ЦПК 1963 р. містив вичерпний перелік способів забезпечення доказів, 

зокрема: допит свідків, призначення експертизи, витребування і огляд 
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письмових і речових доказів. Не менш важливим для нашого дослідження є 

факт неможливості оскарження ухвали про забезпечення доказів за Кодексом 

1963р. [24] 

Останній етап розвитку цивільного процесуального законодавства в 

Україні почався після набуття нею незалежності 1991 р. Прийняття 

Конституції України 1996 р., визнання джерелом права міжнародних 

договорів стало передумовою стрімкого розвитку демократичного 

законодавства. Демократичний шлях розвитку, проголошення основних 

демократичних принципів, позитивний досвід європейських країн, посилення 

ролі приватного права стимулювали доктрину та практику до вироблення 

нових підходів. У результаті довгої кропіткої праці науковців відбулося 

прийняття Цивільного процесуального кодексу 2004р. у якому з’явились нові 

інститути  (заочний розгляд справи, наказне провадження), були видозмінені 

та доповнені традиційні інститути, які стосуються в тому числі доказів та 

доказування.  

Так остаточна редакція ст. 133 ЦПК України 2004 р. мала такий вигляд: 

«Особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів 

є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право 

заявити клопотання про забезпечення цих доказів» [25].   

ЦПК України 2004 р. містив невичерпний перелік способів забезпечення 

доказів, що цілком відповідало викликам практики. Однак, законодавець все 

ж виокремив основні способи забезпечення доказів: допит свідків, 

призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за 

їх  місцезнаходженням. Заява про забезпечення доказів може бути подана 

заінтересованою особою як до, так і після подачі позову, але до початку 

розгляду справи по суті. (ч. 1 ст. 131, ст. 133 ЦПК України 2004 р.) Ухвала про 

забезпечення доказів може бути оскаржена, однак оскарження не зупиняє її 

виконання та не перешкоджає розгляду справи. [25]   

У новому ЦПК України у редакції закону № 2147-VIII від 03.10.2017р. 

(далі по тексту – новий, чинний ЦПК України) відбулася певне доповнення та 



 

 
 

39 

видозміна процедурних аспектів використання досліджуваного інституту. 

Зокрема, виходячи зі змісту ст. 116-118 ЦПК України, порівняно з ЦПК 

України 2004 р. було розширено перелік способів забезпечення доказів, до 

якого законодавець додав заборону вчиняти певні дії щодо доказів і обов’язок 

вчинити певні дії щодо доказів як окремі способи забезпечення доказів; 

збільшив терміни на подання позову в разі подання заяви про забезпечення 

доказів до подання позовної заяви до 10 днів; передбачив деталізовану 

процедуру забезпечення доказів у разі, якщо справу передано на розгляд 

третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу; розширив 

вимоги до форми та змісту заяви про забезпечення доказів; передбачив 

можливість застосування зустрічного забезпечення тощо. 

Отже становлення та розвиток інституту забезпечення доказів завдячує 

своєму розвитку теорії доказів та доказування, яка в свою чергу найбільш 

активно розвивалась в умовах посилення ролі засад змагальності, 

диспозитивності та рівності сторін процесу, за умов лібералізації та 

демократизації суспільства. Розвиток або занепад цих засад залежав 

насамперед від особливостей політики та державного устрою. Перші згадки 

про забезпечувальні механізми у сфері доказування в сучасному розумінні 

інституту починають з’являтися ще на зорі законодавчого впорядкування 

суспільних відносин (близько VI ст.). Поступово видозмінюючись і 

трансформуючись, ці механізми утворили комплекс, який допомагає 

заінтересованим особам ефективно доводити свою позицію за наявності 

аномальних умов відсутності або можливої в подальшому відсутності у них 

відповідних доказів. На протязі тривалого часу забезпечення доказів 

стосувалося виключно допиту свідка за умови неможливості це зробити в 

подальшому. Тільки у 1889 р. перелік способів забезпечення доказів був 

доповнений оглядом на місці та проведенням експертизи, хоча норми 

витребування доказів містилися в законодавстві ще з 1864р. В сучасних 

умовах інституту забезпечення доказів хоч і знаходиться на піку свого 

розвитку та детально регламентує процедуру, проте все ж не позбавлений 
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недоліків і неточностей, що обумовлює потребу його подальшого дослідження 

та вдосконалення.  

На жаль, на разі відсутні комплексні, ґрунтовні та усе-бічні дослідження 

інституту забезпечення доказів. Основне коло проблем, що розглядається в 

літературі, стосується можливості забезпечення доказів нотаріусами і поняття 

забезпечення доказів. Проте вирішення цих проблем не призведе до всебічного 

розкриття потенціалу такого важливого інституту, що обумовлює необхідність 

проведення подальших досліджень. 

 
1.2. Місце інституту забезпечення доказів у процесі доказування в 

цивільному процесі України 

Сучасний тлумачний словник української мови визначає подвійний 

зміст терміну «забезпечення», як «надання достатніх матеріальних засобів, 

необхідних для діяльності, функціонування чого небудь … охорона кого-, 

чого-небудь від небезпеки» [26, с. 185] Як бачимо, цей термін має глибокий 

зміст. Для подальшого дослідження такого складного інституту як 

забезпечення доказів необхідно, перш за все, розкрити зміст явищ на яких він 

базується. 

Завданнями цивільного судочинства в Україні відповідно до ст. 2 ЦПК 

України є «справедливий, неупереджений на своєчасний розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів». [25] Засади цивільного судочинства 

базуються на різноманітних галузевих, міжгалузевих та загальноправових 

принципах, які в наш час базуються на ліберальних, демократичних засадах. 

Так, ст. 55 Конституції України гарантує кожному право на захист [27]. Ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р., яка 

ратифікована Україною 17 липня 1997р., гарантує кожному право на 

«справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір 

щодо його прав та обов’язків цивільного характеру….» [28, с. 219] Слід 
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відзначити, що ратифікація документу поклала початок динамічного розвитку 

європейських цінностей в Україні, які в свою чергу являють собою 

верховенство права, справжню демократію, права людини. 

Верховенство права є принципом який затверджений ст. 8 Конституції 

України. Різноманіття думок науковців та неоднозначне бачення принципу 

практиками, не дозволяє говорити про єдиний підхід до визначення цього 

поняття, а ті поняття, які вже дані постійно доповнюються, набуваючи все 

нових додаткових рис. Це дає змогу говорити про те, що верховенство права є 

наскільки складною доктриною, що її осягнення на даний час утруднене. 

Аналіз найбільш ґрунтовної праці спрямованої на дослідження принципу 

верховенства права, яку виконав С.П. Головатий дозволяє говорити, що цей 

принцип позначає перевагу права природного над правом позитивним, і така 

перевага має пронизувати всю діяльність держави та її устрій, а також 

діяльність та устрій суспільства. При чому право природне – є правом наданим 

людині природою як найдосконалішому її творінню, з яким вона 

народжується. А право позитивне виражається в законотворчій діяльності 

держави. [29, с. 1633-1666] 

Таким чином законодавство, як і правова система країни повинна бути 

побудована на основоположних, невід’ємних правах людини як основної 

цінності. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. 

є свого роду сучасним взірцем втілення захисту таких прав.  

Практика Європейського суду з прав людини з поміж іншого показує, 

що гарантіями справедливого судового розгляду за конвенцією є принцип 

змагальності в судочинстві, принцип рівності сторін, належне представлення 

доказів, публічність розгляду справи судом, належне мотивування рішення, 

розгляд справи незалежним та безстороннім судом, на що суд неодноразово 

звертав увагу [28, с. 244-249]. Надзвичайно важливим для нашого дослідження 

є  позиція ЄСПЛ про те, що вищенаведене є не просто принципами, а й 

правами сторін процесу, що кореспондує державі позитивний обов’язок їх 

забезпечення. [28, с. 246]  
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Принцип змагальності знайшов своє закріплення ще в дореволюційному 

законодавстві, на що ми вказували раніше. На даний час статтею 129 

Конституції України передбачено - змагальність сторін та свобода в наданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є однією 

з засад судочинства. [27] 

Деталізуючи цей принцип ЦПК України статтею 12 встановлює: 

1. Здійснення цивільного судочинства на змагальних засадах. 

2. Рівність прав  учасників справи щодо здійснення всіх процесуальних 

прав та обов’язків. 

3. Обов’язок сторони довести (доказами) ті обставини на які вона 

посилається, за виключенням певних випадків. 

4. Роль суду обмежується функціями керування процесом та сприяння 

сторонам та іншим учасникам в реалізації їх прав. 

Таким чином, бачимо, що принцип змагальності, який у розвиток 

принципу верховенства права та основних сучасних цінностей, став проявом 

демократичності в судовому процесі. Основні риси принципу змагальності, що 

закріплені цивільним процесуальним законом полягають в наступному: на 

сторони та інших осіб, які беруть участь у справі покладено тягар доказування; 

принцип змагальності характеризуються рівністю сторін в процесі 

доказування та пасивною роллю суду в процесі доказування, яка виражається 

тільки в сприянні суду в з’ясуванні обставин справи. 

Однак науковці розширюють зміст цього принципу та посилюють його  

роль. На думку М. Й. Штефана, змагальністю є увесь процес відбору, подання, 

витребування, залучення, тощо, фактичного матеріалу, необхідного для 

вирішення судом справи. Крім того, змагальність встановлює основні форми, 

методи і способи дослідження фактичного матеріалу, процесуальну діяльність 

суб’єктів доказування, її послідовність і правові наслідки. [30, с. 52-53] О.О. 

Грабовська доводить, що «змагальний тип (форма, модель) цивільного 

судочинства – це така побудова процесу розгляду та вирішення справ, при якій 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі, при кваліфікованій допомозі 
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представників вільно, на свій розсуд здійснюють доказову діяльність в 

обґрунтування своїх вимог та заперечень. Суд, зберігаючи неупередженість, 

контролює процес доказування». [31, с. 57]  

Завершуючи розгляд принципу змагальності з огляду на вищенаведене 

слід відзначити таке: змагальність є одним з основоположних принципів 

цивільного судочинства, що має міжгалузевий характер. Маючи подвійний 

зміст він одночасно визначає роль, місце, права та обов’язки сторін та інших  

осіб в процесі доказування та забезпечує побудову такої судової процедури, 

яка дозволяє забезпечити справедливість розгляду справи судом в контексті 

реалізації природних прав людини та дотримання загальнолюдських 

цінностей. В своєму змісті цей принцип, серед іншого полягає у вільності 

сторін у доказовій діяльності та стриману роль суду, який в доказовій 

діяльності виконує функцію незалежного арбітра при конкуренції осіб, що 

беруть участь у справі та сприяє сторонам у реалізації їх прав та обов’язків. 

Наступним вагомим елементом цього дослідження є принцип 

диспозитивності. Цей принцип також є міжгалузевим та полягає в праві особи 

вільно розпоряджатися своїми правами.  

ЦПК України не містить визначення принципу диспозитивності. 

Аналізуючи ст. 13 ЦПК України можна виокремити основні його ознаки 

встановлені законодавцем:  розгляд судом справ тільки за зверненням осіб, в 

межах заявлених вимог на підставі доказів; вільне розпорядження учасниками 

справи своїми правами щодо предмета спору.  

Тлумачачи цей принцип, науковці розширюють його зміст. Так 

доречним видається дослідження Ю.В. Неклеси [32, с. 305-306], де автор 

концентрує основні погляди науковців на дефініції досліджуваного принципу.  

Не вдаючись до аналізу всіх аспектів наукової проблематики щодо визначення 

змісту принципу диспозитивності, для цілей даного дослідження – вкажемо: 

однією з суттєвих змістовних складових засади диспозитивності є можливість 

заінтересованих осіб вільно розпоряджатися своїми матеріальними і 

процесуальними правами та засобами їх захисту які впливають на цивільний 
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процес, на що влучно вказують такі вчені як Й.М. Штефан, В.А. Кройтор, А.В. 

Андрушко. 

Таким чином принцип диспозитивності передбачає, що реалізація чи не 

реалізація права особи залежить виключно від її волі та не підлягає примусу. 

Диспозитивність в цивільному процесі розповсюджується на матеріальні 

права, процесуальні права та засоби їх захисту. Важливим для нас є 

твердження про те, що необхідність захисту прав матеріальних породжує 

права процесуальні, для захисту яких встановлюються певні засоби, право 

користуватись якими надано заінтересованим особам. 

Зазначені принципи носять визначальний характер при побудові всього 

цивільного процесу центральним елементом якого є процес доказування. 

В цій роботі автор раніше вказував довідково значення терміну 

доказування, проте для аналізу впливу забезпечувальних заходів на цей процес 

вважаємо за необхідне провести глибинне дослідження цього явища. 

Доказування в цивільному процесі – процес надскладний для розуміння та 

осягнення в повному обсязі, що породжує наукові дискусії та різноманіття 

поглядів науковців на нього.  

Даючи визначення поняття доказування, О.О. Грабовска стверджує, що 

це урегульована масивом законодавства діяльність сторін та інших 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 та інші особи, які беруть участь у справі, посилаються в 

обґрунтування своїх вимог та заперечень, у спосіб передбачений законом [33, 

с. 37]. З цим слід погодитись як з сутністю цієї діяльності, її метою та 

розподілом ролі суб’єктного складу.  

Інше розширене поняття доказування, дане М.Й. Штефаном, позначає, 

що це пізнавальна і розумова діяльність суб’єктів доказування, яка 

здійснюється в урегульованому цивільному процесуальному порядку і 

спрямована на з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін, 

встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, 
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зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, 

дослідження і оцінки доказів. [ 30, с. 279]  

Такі підходи до розуміння поняття доказування дозволили дослідникам  

виокремити базові стадії процесу доказування, як діяльності для їх 

подальшого аналізу. 

Такими стадіями, є: 1) твердження про факти; 2) зазначення доказів; 3) 

подання доказів; 4) витребування доказів; 5) дослідження доказів; 6) оцінка 

доказів. [33, с. 365-393] Слід зазначити, що існують й інші класифікації стадій, 

однак до уваги нами вони братися не будуть, оскільки є або занадто вузькими, 

або занадто розширеними. Виділення цих стадій охоплює весь процес 

(послідовність) логічної та процесуальної діяльності сторін, яка, на наш 

погляд, може мати місце як в досудовій стадії, так і на стадії розгляду справи. 

Твердження про факти являє собою те, що на обґрунтування позову 

зазначаються юридичні факти, які породжують, змінюють або припиняють 

права та обов’язки [30, 280]. О.О. Грабовська, доречно стверджує, про те, що 

факти та обставини обґрунтовуються не тільки в позові, як підставі відкриття 

провадження у справі, а й на інших стадіях та інших процесуальних 

документах – заявах, клопотаннях, висновках, тощо. При чому таке 

обґрунтування є не правом а обов’язком особи [33, с. 365], з чим ми безперечно 

погоджуємось. Розширюючи зміст цієї категорії, слід відзначити позицію 

дослідників, що включають до цієї стадії також визначення кола фактів, з 

якими пов’язано виникнення суб’єктивних матеріальних прав і обов’язків 

сторін у тій чи іншій справі і формування юридико-фактичного складу по 

справі в цілому, що є взаємозалежним від предмета позову [34, с. 480]. Таким 

чином, за своєю суттю, це є стадія яка виходить за межі стадії судового 

розгляду, та починається з моменту виникнення у особи наміру про судовий 

захист прав. Логічною стороною процесу доказування на цій стадії є 

визначення  кола обставин та фактів доведення яких дозволить захистити 

порушене право. Процесуальною стороною є фіксація фактів і обставин у 

відповідних процесуальних документах для обґрунтування позиції особи. 
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Наступною стадією доказування за наведеною класифікацією є 

зазначення доказів. М.Й. Штефан спираючись на п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК України 

2004 р. визначає цю стадію як інформацію, повідомлення про конкретні засоби 

доказування, на підставі яких підтверджуються наявність чи відсутність 

викладених обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. [30, 

280]. Погоджуючись з таким твердженням і В.В. Комаров, вказує, що ця стадія 

характеризується вказівкою на докази сторін та інших осіб, які беруть участь 

у справі і які слід залучити до справи [34, с. 480]. Отже, логічною стороною 

цієї стадії є визначення кола засобів доказування, якими слід доводити 

обставини та факти, а також поєднання доказів та обставин і фактів що 

потребують доведення у справі. Процесуальною стороною є посилання особи 

на докази як підтвердження дійсності обставин і фактів, у процесуальних 

документах. Зазначення доказів є обов’язком сторони підтвердити кожну 

обставину в силу приписів норм ЦПК України. 

Таким чином, з огляду на вищенаведене, вже на стадіях твердження про 

факти та зазначення доказів, заінтересована особа має визначитись щодо 

потреби використання інституту забезпечення доказів, для підтвердження 

фактів та обставин доказами. 

Подання доказів – це стадія означає безпосередню передачу доказів 

сторонами та іншими учасниками, що беруть участь у справі, у розпорядження 

суду. [34, с. 480] Така дія в контексті доведення є обов’язком сторін, виходячи 

з приписів норм ст. 83 ЦПК України, за якою «сторони та інші учасники 

справи подають докази у справі безпосередньо до суду». Таким чином, 

подання доказів носить процесуальний характер та є обов’язком з одно боку 

та правом сторони на безпосередню подачу доказів, як матеріальний засіб 

реалізації обов’язку з іншого боку, в силу положень ч. 2 ст. 43 ЦПК України.  

 Стадії подання доказів, за поглядом більшості процесуалістів передує 

стадія (процес) їх збору, [33, с. 364] що являє собою процес заволодіння 

особою доказами з метою їх подальшого передання до суду. Не 

заглиблюючись в наукову дискусію щодо необхідності об’єднання цих 
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процесів або виділення збирання доказів як окремої стадії доказування, 

зазначимо – збір доказів, на наш погляд, є абсолютним правом особи та 

безпосередньо кореспондує праву та обов’язку на подання доказів.  

Однак не завжди докази, які необхідно подати до суду, знаходяться у 

володінні особи, що виключає можливість особи, яка їх зазначає законним 

чином заволодіти доказом. Наприклад, проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки як доказ у справі зберігається в службі Держгеокадастру та 

особі не видається. Інша сторона може свідомо утримувати доказ з метою 

неможливості доведення фактів. Ще однією ситуацією, яка може 

унеможливити подання доказу, є його перебування на межі зникнення. 

Наприклад, важливий свідок може померти в наслідок хвороби; пляма від 

затоплення сусідами квартири може висохнути; речі котрі швидко псуються 

можуть остаточно зіпсуватися; інформація на сайті може бути видалена в 

наслідок прояву інтересу опонента до знищення доказу.  

Такі ситуації є певними аномаліями, котрі виходять за межі ідеальної 

процедури доказування в змагальному цивільному процесі. Вбачається, що 

щодо таких ситуацій можливо зробити певну умовну класифікацію.  

Так, за часовими рамками їх можна розподілити на ті, за яких подання 

доказів особою вже є неможливим, або ті, за яких подання яких стане 

неможливим в майбутньому. 

За впливом інтересів інших осіб – ті, які безпосередньо залежать від 

інтересу інших осіб та їх волі (суб’єктивними факторами), та ті, які обумовлені 

певними об’єктивними факторами.  

За способом подолання аномалій, що обумовлене застосуванням різних 

механізмів в залежності від форми засобу доказування – витребування, огляд, 

допит свідків, призначення експертизи, тощо. 

За способом, механізмом реалізації права – ті ситуації, за яких є 

необхідний примус у вигляді судового втручання, та ті де таке втручання не є 

необхідним (останнє залежить від надання доказу правильної процесуальної 

форми в контексті належності, допустимості, достовірності, повноти та 
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можливості розширення змісту інституту забезпечення доказів на надання 

йому цих ознак, що буде досліджуватись нами в подальшому). 

Для подолання цих аномалій законодавчий масив встановлює певні 

механізми захисту права особи на збір доказів для їх подальшого подання до 

суду, що на наш погляд є способом державної охорони цього права особи, який 

виражається в пасивній діяльності суду щодо сприяння сторонам та іншим 

учасникам за умови їх активності реалізовувати свої права. Комплекс таких 

механізмів охоплює інститут забезпечення доказів. Застосування цих 

механізмів є можливим як до так і після відкриття провадження у справі.  

Наступною стадією за виділеною М.Й. Штефаном послідовністю є 

витребування доказів. Описуючи цю стадію, він вказує: «якщо поданих 

доказів недостатньо, суд за їх (сторін та інших осіб, які беруть участь у справі 

- автор) сприяє у витребуванні таких доказів … На сторони покладений 

обов’язок подати у встановлений судом строк свої докази чи повідомити про 

них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Якщо у 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникли складнощі щодо 

отримання доказів, суд за їх клопотанням повинен витребувати такі докази.» 

[30, с. 281]. Доречною в цьому випадку видається позиція О.О. Грабовської 

про те, що витребування доказів – спосіб сприяння суду у доказуванні 

сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, а не стадія доказування, 

як це прийнято вважати, оскільки доказування це діяльність сторін та інших 

осіб, які беруть участь у справі, а не суду. [33, с. 383] Погоджуючись з таким 

твердженням, слід додати, що витребування доказів, по-перше відбувається з 

ініціативи учасників справи. По-друге, витребування має місце на декількох 

попередніх стадіях. По третє – як зазначалось вище, є інструментом охорони 

права особи на подачу доказів та спрямоване на реалізацію відповідного 

обов’язку. Цей інструмент не виходить безпосередньо з обов’язку та є 

допоміжним елементом процесу доказування, адже іншому випадку 

відбудеться безпідставне посилення втручання суду у справу, що є 

невиправданим з точки зору принципу змагальності та диспозитивності.  
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Тож коли докази зібрані і подані, починається наступна стадія - 

дослідження доказів «тобто безпосереднє сприйняття і вивчення складом суду 

в судовому засіданні інформації про фактичні дані, представленої сторонами 

й іншими особами, які беруть участь у справі, за допомогою засобів 

доказування на підставі принципів усності й безпосередності. Процес 

дослідження доказів полягає у поєднанні емпіричної і логічної діяльності суду 

спрямованої на пізнання фактичних даних, їх змісту і достовірності, процесу 

їх формування, збереження і забезпечення» [30, с. 281].  

Як бачимо, зміст цього процесу до суб’єктів дослідження доказів 

відносить тільки суд, що є вірним з процесуальної точки зору. Вбачається 

також, що дослідження доказів в контексті їх сприйняття починається під час 

стадії судового розгляду, що підтверджується ч. 1 ст. 229 ЦПК України. Однак 

така розумова діяльність як логічна складова присутня і до судового розгляду, 

адже докази сприймаються насамперед особою, яка їх подає, учасниками 

справи, з моменту їх отримання в силу вказівки на розкриття доказів.  

Останньою стадією з вказаної класифікації є оцінка доказів, що являє 

собою розумову діяльність суб’єктів доказування, яка ґрунтується на законах 

логіки і процесуального права. За законами логіки суб’єкти доказування 

аналізують докази – кожен окремо, у сукупності, взаємозв’язку, єдності та 

суперечності. [30, с. 283]  

З іншого боку, оцінювання доказів є процесуальною діяльністю суду, що 

пов’язана із застосування норми матеріального права відповідно до доведених 

перед судом на підставі доказів юридико-фактичних обставин цивільної 

справи. У цьому розумінні оцінка доказів спрямована суто на: 1) з’ясування 

наявності фактичних обставин; 2) висновки про правову кваліфікацію 

встановлених судом фактів і відносин; 3) правовий і фактичний висновок по 

справі в цілому. [34, с. 482]  

ЦПК України не містить визначення поняття, про оцінку доказів 

законодавець згадує у ч. 1 ст. 89 ЦПК України – Суд оцінює докази за своїм 

внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, 
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об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд 

оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а 

також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.  

Так, остання позиція авторів та законодавця, наштовхують на думку, що 

оцінка доказів є виключною прерогативою суду, однак з таким твердженням 

погодитись не можна, адже оцінка доказів як розумова діяльність учасників 

справи є невід’ємною частиною кожної стадії доказування.  

Сторона, яка подає докази, заздалегідь має оцінити докази, крім іншого, 

на їх належність, допустимість, достовірність, повноту та забезпечити ці 

якості. Адже малоймовірною є взагалі можливість особи довести свої 

твердження без глибокої оцінки доказів, як і можливість опонента заперечити 

будь-що, не оцінивши перед цим вказівки на факти та обставини як свої, так і 

опонента. Тому все ж необхідно погодитись з першою позицією науковців, за 

якою докази оцінюються всіма суб’єктами доказування. Однак, якщо сторони 

здійснюють оцінку для отримання бажаного результату – ефективного захисту 

прав та інтересів, то суд здійснює таку оцінку для забезпечення справедливості 

та ефективності судочинства. Загалом логічно доцільним видається 

твердження про наявність інтересу учасників справи, на стадії подачі доказів 

забезпечити їх належність, достовірність, допустимість та повноту в 

сукупності. 

Теорія доказів почала свій розвиток ще в прадавні часи, дослідження 

сучасних науковців приводять їх до висновку, що докази - це категорія, що 

характеризується єдністю трьох елементів. Так Б.П. Ратушна виділяє: 1) 

об’єктивний зміст, яким є фактичні дані, що інформують про обставини 

справи; 2) суб’єктивну форму, якою є процесуальна форма у вигляді 

процесуальних джерел; 3) процесуальний порядок одержання, дослідження та 

оцінки доказової інформації [35, с. 166]. 

 Підсумовуючи ці елементи вкажемо, що доказами у судовому процесі 

визнаються фактичні дані, що містять інформацію про факти та обставини 

справи, котрі виражені у формі засобів доказування та одержані, досліджені і 
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оцінені в передбаченому законом порядку, що є змістовними елементами 

доказів в судовому процесі. 

У справі «Elsholz v. Germany» від 13.07.2000р. ЄСПЛ вказав – завдання 

суду полягає у тому, аби переконатися, чи провадження в цілому було чесним, 

включаючи спосіб, у який було отримано докази. Інше рішення ЄСПЛ у справі 

«Blucher v. The Chech Republic» від 11.01.2005р. говорить про те, що суд має 

встановити, чи докази представлені таким чином, що гарантується 

справедливий суд [28, с. 249]. 

Допустимість доказів розкривається в ст. 78 ЦПК України – суд не бере 

до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. 

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. [25] 

Є.О. Харитонов, виділяючи загальний та спеціальний порядок 

допустимості, вказує – «загальний характер допустимості означає, що у всіх 

справах повинна дотримуватися вимога про отримання інформації з 

визначених законом джерел і засобів доказування з дотриманням порядку 

збирання, представлення і дослідження доказів. Спеціальний характер 

допустимості – це правила, які приписують використання певних доказів для 

встановлення обставин справи або забороняють використання певних доказів 

(негативна допустимість). Позитивна допустимість може бути передбачена у 

випадках, коли закон зобов’язує провести судово-психіатричну експертизу, 

тощо» [36, с. 152]. 

Тобто йдеться про, по-перше, процесуальну відповідність засобів 

доказування фактам і обставинам, наприклад, у справах про звільнення 

ключовим доказом письмовий доказ – наказ про звільнення, який не можна 

замінити показаннями свідків; визначення розміру збитків у вартісному його 

вираженні – компетенція експерта, тощо. По-друге, всі докази мають 

здобуватися законним шляхом – допит свідків може проводитись тільки в 

судовому засіданні, речові та письмові докази в разі їх знаходження в інших 

осіб може витребувати лише суд.  
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Таким чином механізми забезпечення доказів виступають також  єдиним 

способом надання фактичним даним форми судових доказів, що є своєрідним 

«містком» між відомостями, засобами доказування та доказами в розумінні 

цивільного процесуального закону.  

Достатність доказів як було показано раніше являє собою оцінку всіх 

доказів на предмет їх достатності для ухвалення рішення у справі. 

Достовірність доказів ЦПК України не мітить детального опису цієї 

категорії обмежуючись формулюванням ст. 79 ЦПК України, за якою такими 

доказами слід визнавати ті, на підставі яких можна встановити дійсні 

обставини справи. Тлумачення цієї категорії можна знайти в роботах 

науковців, які визначають її як добросовісність джерела [37]. Це поняття 

включає в себе також правдивість та пов’язано, наприклад, з неправдивими 

показаннями свідка, невідповідності інформації першоджерелу, тощо. 

Особливу цікавість у контексті даного дослідження викликають проблеми 

достовірності електронних доказів в контексті їх посвідчення, в цьому випадку 

видається доцільним говорити про те, що посвідчення нотаріусом, наприклад, 

паперової копії інтернет сторінки, посвідчення копії документу керівником 

організації  нагадує забезпечення доказів. Проте такі дії виходять за межі 

судового процесу, що викликає необхідність проведення подальших 

досліджень. 

 Отже, забезпечення доказів відіграє значну роль в процесі доказування. 

З одного боку це явище є сприянням з боку суду особам у доказуванні, а саме 

у здобутті необхідних доказів. З іншого боку забезпечення доказів 

проявляється у реалізації особою свого абсолютного права на захист в 

контексті збирання доказів як складової його частини. 

Окрім основної функції фіксації доказів, забезпечення доказів відіграє 

роль своєрідного “місточка” між даними та засобами доказування, а саме: 

дозволяє видозмінювати дані в засоби доказування, яким в результаті 

використання досліджуваного інституту надаються ознаки допустимості 
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(дотримання процедури отримання), належності (заздалегідь перевіряється 

судом). 

Носячи супровідний характер по відношенню до процесу доказування 

використання механізмів забезпечення доказів прослідковується на стадіях 

зазначення та подання доказів. Застосовуються для подолання аномалій. 

 
1.3. Поняття та зміст забезпечення доказів в цивільному процесі 

України. 

Не дивлячись на те, що норми щодо забезпечення доказів були відомі 

юридичній науці та практиці з давніх часів, в наші дні сутність цього інституту 

залишається до кінця не вивченою, що штовхає науку та практику до нових 

бачень як поняття, так і змістовних складових цього інституту. 

Радянські процесуалісти описували забезпечення доказів, як: 

- спосіб фіксування відомостей про факти, з яких суд може в 

подальшому зробити висновки про спірні взаємовідносини сторін, якщо є 

загроза, що докази можуть бути знищені, можуть зникнути, або їх подання 

буде ускладненим – С.Н. Абрамов [38, с. 234].  

- забезпечення доказів полягає в необхідності їх фіксації, яка 

здійснюється шляхом їх офіційного засвідчення – М.А. Гурвич. На його думку, 

така фіксація має здійснюватися у разі побоювань, що отримання вказаних 

відомостей у подальшому стане неможливим. [39, с. 137].  

- забезпечення доказів є свідомо організованим процесом створення 

похідних доказів, – вважав С.В. Курильов [40, с. 94].  

Сучасні науковці теж по-різному підходять до визначення поняття 

забезпечення доказів, зокрема, на думку С.Я. Фурси забезпечення доказів - це 

заходи, які спрямовані на зберігання відомостей про обставини справи, у 

випадках, коли використання джерел цих відомостей може у майбутньому 

виявитись неможливим або утрудненим [41, с. 381].   

С.В. Васильєв під забезпеченням доказів розуміє – винятковий спосіб 

збирання доказів, який полягає в тому, що суд досліджує і сприймає ті дані, 
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які заявник має намір подати в суд як докази, фіксує результати цього 

дослідження, що робить їх доступними для суду, який надалі буде розглядати 

справу по суті [42, с.192].  

В.В. Комаров подає забезпечення доказів, як – заходи, спрямовані на 

збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що 

використання цих відомостей у подальшому може стати утрудненим або 

неможливим (від’їзд свідка у тривале закордонне відрядження, втрата якостей 

речі тощо.) Забезпечення доказів віднесено виключно до компетенції судів [34, 

с. 495].  

В.А. Кройтор вказує, що забезпечення доказів є способом закріплення 

відомостей про факти у випадках, коли є підстави побоюватись, що їх джерела 

можуть бути знищені, зникнуть або їх використання стане ускладненим [43, с. 

121].  

Забезпечення доказів - це вжиття судом термінових заходів до 

закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з 

метою використання їх як доказів при розгляді цивільних справ – вважає М.Й. 

Штефан [30, с. 292].  

Забезпечення доказів – це їх процесуальна фіксація судом під час 

розгляду справи, з метою використання їх в якості доказів, якщо згодом їх 

подача стане неможливою або утрудненою – вказує Ю.В. Білоусов з іншими 

вченими групи [44, с. 90].  

Т.М. Кілічаєва, в свою чергу вказує, що забезпечення доказів - це спосіб 

процесуальної фіксації судом доказів, подання яких неможливе або є 

складнощі в поданні цих доказів [45, с. 89].  

М.М. Ясинок визначає забезпечення доказів як оперативне закріплення 

у встановленому цивільним процесуальним законом порядку відомостей про 

факти, яке вчиняється суддею з метою використання їх як доказів при розгляді 

та вирішенні цивільних справ у суді [46, с.258].  

На думку Л.С. Лисенко забезпеченням доказів є прояв владно-

розпорядчих дій суду через сприяння зобов’язаним щодо доведення обставин 
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по справі та іншим заінтересованим особам в отриманні доказів, у разі 

виникнення у них ускладнень при цьому, для представлення їх перед судом 

[47, с. 76].  

Р.В. Марченко під сутністю забезпечення доказів пропонує розуміти – 

прийняття невідкладних мір по фіксації (збереженню) доказів, коли є підстави 

припускати, що в майбутньому представлення цих доказів стане неможливим 

або буде викликати певні складнощі [48, с.173].  

Сучасні російські дослідники теж сприймають інститут забезпечення 

доказів по-різному, так М.К. Треушников пропонує розуміти його як 

«оперативне закріплення у встановленому цивільним процесуальним законом 

порядку відомостей про факти, що здійснюється судом, нотаріусом чи 

консульською установою Росії за кордоном з ціллю їх використання  в якості 

доказів при розгляді і вирішенні цивільних справ в суді або економічних 

спорів в арбітражному суді». [49, с. 119].  

В одному з останніх ґрунтовних досліджень інституту забезпечення 

доказів А.К. Сергеєва приходить до висновку, що «забезпечення доказів слід 

розглядати як особливу факультативну процесуально-забезпечувальну міру, 

направлену на невідкладну фіксацію у встановленому законом порядку 

відомостей про факти з метою збереження доказів (у випадку, якщо є підстави 

побоюватись, що надалі їх надання суду або іншим органам стане неможливим 

або утрудненим), закріплення доказів для їх подальшого розкриття в суді, 

запобігання подальшому розвитку правового спору (звернення до суду)» [50].  

Як видно з вищенаведеного, різноманіття підходів до визначення 

сутності інституту забезпечення доказів є досить широким, однак саме їх 

аналіз дозволить нам виокремити його складові та характерні особливості. 

Аналізуючи позицію М.Й. Штефана та Ю.В. Білоусова, на перший 

погляд видається, що метою забезпечення доказів є їх закріплення для 

подальшого використання як доказів. До такого ж висновку приходить і А.Ю. 

Каламайко в своєму дисертаційному дослідженні, зазначаючи, що метою 

інституту забезпечення доказів в цивільному процесі є збереження доказової 
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інформації шляхом її отримання та невідкладної фіксації у встановленому 

законом порядку для подальшого використання в процесі доказування [51, с. 

165].  

Однак, суть доказування полягає в діяльності, спрямованій на 

обґрунтування вимог та заперечень за допомогою доказів. В цьому контексті 

забезпечення доказів виступає головним механізмом їх отримання за умови 

настання або можливості настання певних обставин.  

Так, метою забезпечення доказів, на наш погляд, доречно вважати з боку 

заінтересованої особи – отримання сприяння уповноваженого органу в 

отриманні нею доказу та його закріпленню за умови існування загроз. З боку 

суду – сприяння заінтересованим особам в збиранні доказів, які їм необхідні 

для доведення фактів та обставин і їх процесуальна фіксація.   

Ціль забезпечення доказів – цілями забезпечення доказів можна вважати 

їх оперативне збереження для унеможливлення їхньої втрати та набуття 

можливості посилатися на них. Науковці, описуючи це явище, оперують 

термінами «фіксація», «збереження», «закріплення». На наш погляд, у цьому 

контексті поняття фіксація та закріплення слід вважати синонімами. Цієї ж 

позиції притримуються лінгвісти, укладачі Словника української мови, 

вказуючи, що поняття «фіксувати» в одному з значень розуміється як 

встановлювати, закріплювати щось у певному положенні [52, с. 589].  

Більш широким, на нашу думку, за своїм змістом є термін «зберігання», 

яким оперують С.Я. Фурса, В.В. Комаров, адже термін «зберігання» за своїм 

значенням є – оберігати, тримати цілим, не давати пропасти, зникнути [53, с. 

428].  Важливим на даному етапі дослідження є встановлення співвідношення 

цього поняття з поняттям фіксації – так видається, що вони співвідносяться як 

ціль – зберегти докази та засіб – шляхом фіксації (закріплення). З такої позиції 

видається недоцільним формулювання надане Р.В. Марченком в частині 

ототожнення понять фіксації та збереження.  

Проілюструвати таке співвідношення можна на прикладі. Так, у разі 

затоплення квартири сусідами важливо зберегти відомості про сам факт 
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затоплення та розміри завданих збитків. Збереження таких відомостей 

відбувається шляхом їх фіксації у відповідних документах, для чого 

призначається експертиза, тощо.  

Слідуючи цьому прикладу, необхідно також вказати на доцільність 

здійснення збереження відомостей якнайшвидше – поки пляма від затоплення 

не висохла. Тобто видається, що проведення таких дій має відбуватись 

оперативно (невідкладно), на що виправдано звертають увагу М.М. Ясинок та 

Р.В. Марченко.   

Наступним питанням є відсутність у науковців єдиного підходу до того, 

що саме забезпечується, як предмету забезпечення: відомості про факти – С.Н. 

Абрамов, В.А. Кройтор, М.М. Ясинок, М.К. Треушников, А.К. Сергеєва; 

відомості про обставини справи – С.Я. Фурса, В.В. Комаров; фактичні дані – 

М.А. Гурвич, Й.М. Штефан, Ю.В. Білоусов, Т.М. Кілічаєва, Р.В. Марченко;  

дані – С. В. Васильєв. 

Така проблематика пов’язана з різним розумінням науковцями сутності 

предмету доказування та сутності самих доказів.  

Слід відзначити, шо наукова дискусія щодо визначення предмету 

доказування продовжується тривалий час. Ще в 50-х роках минулого століття 

А.Ф. Клейнман вказував на те, що під предметом доказування слід розуміти 

спірні юридичні факти, що мають значення для вирішення справи [54, с. 33].  

На противагу такій позиції виступав Л.Я. Штутін, вказуючи на те, що під 

предметом доказування в цивільному процесі слід розуміти обставини, які 

обґрунтовують вимоги та заперечення сторін [55, с. 34].  

Ще з радянських часів зустрічалась і третя позиція, проте вона була 

сформульована дослідниками кримінального процесу, та не знаходила 

підтримки у фахівців з цивільного процесу. Так, наприклад, М.С. Строгович 

зазначав, що в предмет доказування входять і факти, і обставини [56, с. 264].  

В сучасній науці цивільного процесу це питання не втратило своєї 

актуальності. На думку деяких науковців факти, які повинні бути встановлені 
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в справі, утворюють предмет доказування [57, с. 224].   Зміст предмету 

доказування складають певні факти, які підлягають встановленню [58, с. 272].  

Протилежна позиція була висловлена С.Я. Фурсою та Т.В. Цюрою, за 

якої саме на обставинах, що підлягають встановленню, будується предмет 

доказування в справі [59, с. 34]. Схожою позицією оперує Т.С. Супрун, 

вважаючи, що предмет доказування по цивільних справах – це система 

обставин об’єктивної реальності як матеріально правового характеру, так і всіх 

інших обставин, які мають юридичне значення для ухвалення законного і 

обґрунтованого судового рішення [60, с. 195].  

Однак, довгі наукові суперечки з приводу того, що ж має бути 

предметом доказування – факти чи обставини, привели науковців до 

неочікуваного наслідку – ототожнення цих понять. 

Переважна більшість дослідників вживають ці поняття як рівнозначні 

або вважають, що одне з них є ширшим та поглинає інше. Так, наприклад,       

М. М. Яснинок вказує на те, що обставини визнані сторонами – це факти, які 

вважаються доказаними [46, с. 257]. «Судове доказування  … втілюється у 

процесуальній діяльності сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, по 

доведенню тих чи інших фактів, тобто обставин справи» [34, с. 475].   

Однак, такий підхід є не зовсім вірним, адже при вчиненні правочину з 

дефектами волі, під впливом помилки, примусу або на завідомо невигідних 

для сторони умовах, важливим є доведення саме обставин за яких він був 

вчинений. Тобто обставини супроводжують факт та мають значні юридичні 

наслідки і підлягають доведенню.   

Тож слід погодитись з результатами останніх досліджень науковців, які 

до предмета доказування включають і факти, і обставини, як окремі складові 

його змісту [33, с. 482]. Отже, предметом забезпечення доказів виступають 

відомості про факти і відомості про обставини. 

Що ж є об’єктом забезпечення? В цьому контексті викликає інтерес 

законодавче визначення доказів, даних в ч. 1 ст. 76 чинного ЦПК України. 

Раніше, ЦПК України 2004 р. оперував дещо іншим, схожим за змістом 
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поняттям «фактичні дані» Буквальне тлумачення цього терміну наштовхувало 

Т.В. Руду на його розуміння, як «достовірні відомості». Мотивуючи свою 

позицію тим, що достовірність доказів встановлюється судом, після їх оцінки, 

дослідник пропонує розуміти докази, як інформацію. [61, с. 11] Однак, в даний 

час в цивільній процесуальній літературі поняття відомостей та інформації 

фахівці ототожнюють, розуміючи їх як синоніми. Усталеним є також 

розуміння процесуалістами фактичних даних не як достовірних відомостей, а 

як відомостей про факти і (або) обставини.  

«Доказом є об’єкт, який містить доказову інформацію про юридичні 

обставини цивільної справи …., має матеріальну природу та процесуальну 

форму» [62, с. 168].  Тобто, на думку Т.М. Кучер, з чим важко не погодитись, 

доказом є симбіоз трьох складових: фізична форма - доказом є об’єкт 

матеріального світу, процесуальна форма - виражений у формі засобу 

доказування та зміст - у вигляді відомостей (інформації) про факти та 

обставини.  

Таким чином, при використанні інституту забезпечення доказів: 

забезпечується доступ до об’єктів, що містять відомості про факти і обставини 

та здійснюється закріплення таких відомостей з одночасним наданням їм 

процесуальної форми засобів доказування. Важливим в цьому контексті є те, 

що процесуальна форма засобів доказування надається доказам саме в 

результаті їх забезпечення.  Крім того, відомості, які несуть такі об’єкти, 

мають відповідати ознакам належності, допустимості, достовірності та 

достатності. 

Загалом оцінка доказів судом, за усталеними поглядами фахівців, 

визначається як завершальна стадія судового розгляду. В цьому контексті 

викликає інтерес положення ч. 1 ст. 134 ЦПК України 2004 р.,  п. 4 ч. 1 ст. 117 

ЦПК України, які передбачають, що у заяві про забезпечення доказів заявник 

має зазначити обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами. При 

цьому зі змісту цивільного законодавства видно, що у разі недотримання цієї 

вимоги, заява про забезпечення доказів не підлягає задоволенню.  
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Таке положення є важливим оскільки витребування, наприклад, 

документів підприємств може створювати для них перешкоди у здійсненні 

господарської діяльності. Таким чином, у заявника є потенційна можливість 

паралізувати діяльність підприємств, зловживаючи своїми процесуальними 

правами, а це є недопустимо.  

Отже, при вирішенні питання про забезпечення доказів суд проводить їх 

попередню оцінку на наявність ознаки належності, надає їм ознаки 

допустимості (в силу дотримання процедури їх отримання у разі застосування 

інституту забезпечення доказів). 

Дискусійним також видається вищенаведене твердження Ю.В. 

Білоусова з колективом авторів, які зазначають, що забезпечення доказів це їх 

процесуальна фіксація судом під час розгляду справи, адже  ч. 3 ст. 116 ЦПК 

України прямо передбачена можливість забезпечення доказів до пред’явлення 

особою позову. 

Слід зазначити, що хоча переважна більшість науковців сприймає 

забезпечення доказів, як виключну діяльність суду – С.В. Васильев, Й.М. 

Штефан, В.В. Комаров, Ю.В. Білоусов, Т.М. Кілічаєва, М.М. Ясинок, Л.С. 

Лисенко, Р.В. Марченко, останнім часом в літературі зустрічається міркування 

про можливість забезпечення доказів нотаріусом, консулом, тощо. Так, 

наприклад, С.Я. Фурса та Т.В. Цюра вважають, що «не спостерігається 

перешкод для забезпечення ним (нотаріусом - автор) доказів, якщо справа 

знаходиться у провадженні суду (нашої держави чи іноземної), державному 

органі чи органі місцевого самоврядування України чи компетентних органах 

іноземних держав. Наріжним каменем у вирішенні цієї проблеми є дотримання 

законодавства при здійсненні такої процедури та визначеність із способами 

забезпечення доказів.» [58, с. 111].   

«Як бачимо альтернативним варіантом отримання доказів є їх 

забезпечення нотаріусом», - вказує Л. Лисенко, але дослідник критично 

підходить до можливості застосування всіх видів забезпечення доказів 

передбачених ЦПК України нотаріусом [47, с. 76].  
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Загалом з цього приводу варто відзначити, що науковці досить обережно 

підходять до можливості надання нотаріусам права забезпечувати докази для 

національних судів. Однак за останні 6 років до Верховної ради України було 

подано вже щонайменше три законопроекти в яких пропонується розширити 

права нотаріусів щодо забезпечення доказів.  

Так, проектом закону №2567 від 19.03.2013р. розробленим народним 

депутатом В.В. Карпунцовим де він пропонує доповнити ЗУ «Про нотаріат» 

положеннями, які наділяють нотаріуса повноваженнями щодо забезпечення 

доказів наступного змісту: «Нотаріус забезпечує докази, необхідні для 

розгляду цивільної, кримінальної, господарської чи адміністративної справи в 

суді або у разі виникнення необхідності подання таких доказів до відповідних 

компетентних органів для підтвердження окремих фактів, на підставі 

письмової заяви особи (осіб), що до нього звернулися». При цьому 

законопроектом пропонуються наступні способи забезпечення: фіксація 

інформації, що відома особі та огляд матеріалів, що можуть бути використані 

як докази. [63] 

Інший законопроект №2716 від 26.04.2015р. поданий до Верховної ради 

України депутатами С. Алєксєєвим та Н. Новак теж пропонують доповнити 

ЗУ «Про нотаріат» наступним положенням: «За заявою зацікавлених осіб 

нотаріус забезпечує докази, необхідні для ведення справ у судах або в інших 

органах державної влади, якщо є підстави вважати, що подання доказів може 

стати неможливим або ускладненим. Нотаріус забезпечує докази допитом 

свідків, призначенням експертизи, оглядом письмових і речових доказів». [64] 

Ці законопроекти отримали несхвальні відгуки та були направлені на 

доопрацювання. 

Третім законопроектом поданим до Верховної ради України проект 

закону за № 4629 від 10.05.2016р. Ініціатором виступив В.Б. Гройсман, ним 

пропонується наступне положення «На звернення заінтересованих осіб 

нотаріус має право забезпечувати докази в Інтернеті. Забезпечення доказів в 

Інтернеті здійснюється шляхом складення нотаріусом відповідного 
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протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, та до якого 

додаються документи, в яких зафіксована інформація, розміщена в Інтернеті.» 

[65] 

Такі законодавчі ініціативи безперечно викликають пересторогу, 

особливо щодо можливості розширення повноважень нотаріуса на 

використання всіх способів забезпечення доказів. Нам безперечно відомі 

випадки посвідчення нотаріусом копії інтернет сторінки, проте допит свідків, 

витребування доказів та призначення експертизи є діями, які суперечать 

природі нотаріату, що буде досліджено нами в подальшому. 

Способами забезпечення доказів відповідно до ч. 2 ст. 116 ЦПК України 

є допит свідків, призначення експертизи, витребування та огляд доказів, у 

тому числі за їх місцем знаходження, заборона вчиняти певні дії щодо доказів 

та зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів. Даний перелік є не вичерпним, 

що стимулює науковців до переосмислення старих та пошуку нових способів 

забезпечення доказів. Так, щодо такого способу застосування досліджуваного 

інституту, як допит свідків, нещодавно у науці з’явилась думка про те, що в 

рамках забезпечення доказів не можна стверджувати про те, що допит свідка і 

огляд речових та письмових доказів – є способами забезпечення доказів. 

Така позиція була запропонована С.Я. Фурсою та Т.Н. Цюрою. 

Дослідники в підтримку своєї позиції вказують на те, що допит свідків як і 

огляд речових та письмових доказів є способами дослідження доказів, а не їх 

фіксації. Тому способами забезпечення доказів, на їхню думку, слід вважати 

виклик свідків в судове засідання та призначення огляду доказів [59, с. 96], [66, 

с. 15]  

Це твердження цілком відповідає концепції запропонованої колективом 

науковців, за якої «забезпечення доказів в жодному випадку не можна 

ототожнювати з їх дослідженням або оцінкою. Єдина мета забезпечення 

доказів – це їх фіксація для забезпечення можливості їх дослідження та оцінки 

при подальшому розгляді справи» [46. с. 258]  
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Остання позиція, як вбачається, є дискусійною. Дійсно, за змістом   ч. 1 

ст. 237 ЦПК України [5], огляд речових та електронних доказів є способом їх 

дослідження. Імперативне положення щодо дослідження доказів судом тільки 

під час розгляду справи містить ч. 1 ст. 213 ЦПК України.  Такі законодавчі 

положення цілком відповідають стадії дослідження доказів в цивільному 

процесі. В зв’язку з цим виникає питання, щодо можливості застосування 

таких способів забезпечення доказів, як огляд речових доказів та допит свідків, 

як до відкриття провадження у справі, так і до стадій дослідження та оцінки 

доказів загалом.  

Вбачається, що не варто ставитися до цих механізмів на стільки 

категорично. Дійсно така позиція видається логічною для способів 

забезпечення доказів, котрі не пов’язані з попереднім виокремленням 

відомостей з об’єкту матеріального світу,  як то витребування доказів для 

цілей їх дослідження у подальшому. Хоч навіть в цьому випадку проводиться 

попередня оцінка доказу на предмет його належності, оскільки розглядаючи 

заяву про забезпечення, суд вже оцінює докази, які підлягають забезпеченню 

в контексті  належності їх до справи.      

Дослідження доказів, як процес пов’язаний з логічною, розумовою 

діяльністю суб’єкта який здійснює дослідження, має місце на всіх стадіях 

цивільного судочинства, та є єдиним шляхом пізнання. Тож, в цивільному 

процесі, що видається логічним, має місце поточне дослідження з ціллю 

виокремити та сприйняти відомості з доказів, як об’єктів матеріального світу. 

Адже складно уявити механізм фіксації відомостей, якій передує процес 

виокремлення відомостей, без їх дослідження. Отже, якщо прийняти 

вищенаведену позицію, то буде знівельована основна ціль інституту 

забезпечення доказів – закріплення доказу, яка підміниться процесом, що 

передує закріпленню – отримання доступу до відповідного об’єкта.   

Таким чином, під час застосування способів забезпечення доказів, 

безперечно, проводиться їх попередня оцінка, а щодо процедур, які пов’язані 
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з виокремленням відомостей з доказів, додатково проводиться попереднє їх 

дослідження. 

Також, дослідниками пропонується - «судове доручення суду, в 

провадженні якого знаходиться справа, іншому суду по збиранню речових і 

письмових доказів, допиту свідків, а дії іншого суду також мають вважатись 

способом забезпечення доказів» [59, с. 96], [66, с. 15], що потребує уваги. Зі 

змісту ст. 87 ЦПК України вбачається що ця діяльність є способом збирання 

доказів, яка здійснюється судом, котрий видає розпорядження. Зважаючи на  

міркування про сутність забезпечення доказів, можна вказати наступне – 

фактично діяльність іншого суду в такому разі буде здійснюватися за 

допомогою способів забезпечення доказів, передбачених чинним 

законодавством. Проте віднесення цих дій іншого суду, який фактично збирає 

докази до окремого способу забезпечення доказів є сумнівним, оскільки 

останній здійснює доручення суду, в провадженні якого знаходиться справа, 

як технічну діяльність, кора спрямована на виконання дій вказаних в 

дорученні.  

М.М. Ясинок, наводячи приклади інших способів забезпечення доказів, 

показує, що такі дії можуть відбуватися шляхом: одержання судом пояснень 

сторони, які вона дає як свідок; заборони вчиняти певні дії, що приводять до 

знищення доказів; тимчасового вилучення доказів [46, с. 258-259].  Схожа 

позиція, щодо віднесення до окремих способів забезпечення доказів - заборони 

вчиняти певні дії, вилучення доказів на час розгляду справи, тощо 

зустрічається і в інших джерелах [67, с. 121]. 

Щодо останнього маємо сумніви в доцільності використання таких 

інструментів, як самостійних способів забезпечення доказів з ініціативи особи, 

адже за змістом, ст. 146 ЦПК України, тимчасове вилучення доказу судом для 

його дослідження є заходом процесуального примусу, котрий може 

застосовуватись судом до осіб, які ухиляються від виконання обов’язку подачі 

доказів витребуваних судом. А отже, є наслідком неподання особою 
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витребуваного доказу, як міра реагування на перешкоджання здійсненню 

правосуддя.   

Новим ЦПК України пропонується віднесення до способів забезпечення 

доказів інструментів інституту забезпечення позову передбачених п. 2, 3 ч. 1 

ст. 150 ЦПК України «заборона вчиняти певні дії» та «встановлення обов’язку 

вчинити певні дії» однак таке запозичення викликає запитання. Чи 

відповідають такі дії цілям використання забезпечення доказів? Чи ефективні 

вони для сторін та судочинства при доказуванні?  

Спосіб заборони вчиняти певні дії в контексті забезпечення доказів є 

запозиченим з інституту забезпечення позову в якому ця заборона спрямована 

на забезпечення можливості виконання судового рішення. Профілюючи 

використання цих інструментів на інститут забезпечення доказів, важко не 

вказати, що обмеження права особи розпоряджатися чим-небудь, хоча і 

спрямоване на збереження об’єкту забезпечення, проте не виконує функції 

оперативної фіксації відомостей, які він містить. Так, якщо навіть заборонити 

внесення відомостей та правок до реєстру - це не призведе до документування 

забезпечуваних відомостей, як способу їх процесуальної фіксації. 

Щодо встановлення обов’язку вчинити певні дії з доказами вбачається, 

що він є більш ефективним за попередній. Так, наприклад можна, забезпечити 

доступ експерта до приміщення, де перебуває доказ, зобов’язати особу 

розкрити відомості, зобов’язати особу прибути до суду, тощо.  

Отже, використання наведених інструментів як самостійних способів 

забезпечення доказів видається малоефективним та сумнівним, адже за їх 

застосування не виконується безпосередньо функція фіксації відомостей про 

факти та обставини. Проте вони можуть використовуватись в поєднанні з 

іншими способами забезпечення доказів, наприклад, зобов’язати свідка 

прибути до суду для допиту, де зобов’язання прибути буде забезпеченням 

доступу до відомостей, а фактичний допит – безпосередньою їх фіксацією. 

Однак одночасне використання двох і більше способів забезпечення доказів 

прямо не передбачено діючим цивільно-процесуальним законодавством, та не 
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зустрічалось нам у практиці. Загалом такі дії можуть носити забезпечувальний 

характер по відношенню до забезпечення доказів. Головним питанням в 

такому разі, буде питання про доцільність та необхідність імплементації до 

цивільного процесуального законодавства можливості використання цілої 

низки попередніх забезпечувальних заходів, по відношенню до процедури 

забезпечення доказів.  

Зважаючи на вищенаведене, пропонуємо розуміти сутність забезпечення 

доказів в двох аспектах: 

- з боку заінтересованої особи, забезпечення доказів є діяльністю цієї 

особи, яка спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в 

отриманні та збереженні доказів, які вона пізніше використовує в цивільному 

судочинстві як підставу своїх вимог та заперечень; 

 - з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на їх звернення у збиранні 

доказів та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти і обставини, які він містить, що відбувається 

у відповідності до встановленого законом способу та порядку у випадках, коли 

подання заінтересованою особою потрібних доказів для їх подальшого 

використання в судовому процесі є або може стати неможливим або 

ускладненим. 

Висновки до розділу 1 

Отже, підсумовуючи викладене у цьому розділі, слід відзначити, що 

необхідність фіксації доказів для їх подальшого використання в судовому 

процесі існувала фактично на всіх етапах розвитку права та законодавства. 

Регламентація дій, спрямованих на фіксацію фактів та обставин, зустрічається 

ще у таких законодавчих пам’ятках як «Руська правда». В сучасному розумінні 

інститут забезпечення доказів відомий науці та практиці щонайменше з 1716 

р., знайшовши своє закріплення у нормах «Військового статуту» 1716 р. 

Являючи собою порядок передчасного отримання показань свідка, 

забезпечення доказів застосовувалось у випадках наявності ризику 
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неможливості його допиту в подальшому. Суттєве розширення підстав та 

способів забезпечення доказів відбулося у 1890 р. шляхом внесення 

відповідних законодавчих положень до «Статуту цивільного судочинства» 

1864 р. внаслідок чого стали доступними такі способи забезпечення доказів, 

як: допит свідка, огляд доказів, призначення експертизи, в тому числі на 

досудовій стадії. Витребування доказів в ті часи мало опосередкований 

характер щодо досліджуваного інституту та застосовувалось у окремому 

порядку. В подальшому інститут забезпечення доказів в цивільному процесі 

активно розвивався в радянську добу та в період незалежності України.   

Загалом, суттєвий вплив на підстави, межі використання та процедуру 

ініціації в цілому (у тому числі суб’єкта ініціації) забезпечення доказів на 

кожному з етапів розвитку законодавства, справляла модель суспільного 

устрою, яка зумовлювала особливості судового процесу. Найбільш інтенсивно 

досліджуваний інститут розвивався в умовах лібералізації та демократизації 

суспільства поряд з розвитком таких основоположних принципів цивільного 

процесу, як: змагальність, диспозитивність та безпосередність. 

Інститут забезпечення доказів на сучасному етапі розвитку має 

супровідний характер щодо процесу доказування та збору доказів. Базуючись 

на основоположних принципах цивільного процесу, він виступає засобом 

закріплення доказового матеріалу для його подальшого використання в 

судовому процесі з процесуальної точки зору та є правом заінтересованої 

особи на сприяння їй у зборі та фіксації доказів з матеріальної точки зору. 

Спрямований на подолання аномалій в процесі збору доказів та доказування, 

інститут забезпечення доказів дозволяє заінтересованій особі отримати змогу 

ефективно захищати свої права та інтереси в подальшому шляхом сприяння їй 

в отриманні та закріпленні необхідних доказів, що забезпечено примусом 

суду. Відіграючи одну з найважливіших ролей в процесі доказування, 

досліджуваний інститут має місце та застосовується на стадіях збирання та 

подання доказів, дозволяючи з високим ступенем ефективності здійснювати їх 

збір. Результатом використання забезпечувальних заходів слід вважати 
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фактичне заволодіння необхідними для доказування матеріалами, а також їх 

трансформацію у конкретний засіб доказування з одночасним наданням йому 

ознак належності, допустимості та достовірності, що підкріплено їх 

попереднім дослідженням та оцінкою. З іншого боку, використання інституту 

надає заінтересованій особі можливість оцінити увесь доказовий матеріал та 

вибудувати ефективну стратегію захисту подолавши неточності та прогалини 

у підтвердженні фактів та обставин. 

Аналіз поглядів на сутність інституту забезпечення доказів свідчить про 

те, що науковці по різному підходять до визначення сутності та змісту 

забезпечення доказів, акцентуючи увагу на тій чи іншій його значимій 

характеристиці. Проведене дослідження дозволило на основі виокремлених та 

проаналізованих характеристик цього інституту та суміжних інститутів 

розуміти сутність забезпечення доказів в двох аспектах: 

- з боку заінтересованої особи, забезпечення доказів є діяльністю цієї 

особи, яка спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в 

отриманні та збереженні доказів, які вона пізніше використовує в цивільному 

судочинстві як підставу своїх вимог та заперечень; 

 - з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на їх звернення у збиранні 

доказів та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти і обставини, які він містить, що відбувається 

у відповідності до встановленого законом способу та порядку у випадках, коли 

подання заінтересованою особою потрібних доказів для їх подальшого 

використання в судовому процесі є або може стати неможливим або 

ускладненим.  

Основні результати розділу дисертаційного дослідження опубліковані в 

наукових працях автора [68 -74] 
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РОЗДІЛ 2 ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ 

 

2.1. Судове забезпечення 

Цивільне процесуальне законодавство України містить детальне 

регулювання процесу забезпечення доказів судом, проте науковці і практики 

нарікають на недосконалість та, в деяких випадках, неефективність такого 

механізму. Для ефективного ж здійснення судочинства в контексті ст. 2 ЦПК 

України цивільне процесуальне законодавство має містити досконалі способи, 

методи, процедури, прийоми його реалізації. 

Регулювання процесу забезпечення доказів викладене законодавцем в 

ст. 116 - 119 ЦПК України, в яких передбачені змістовні вимоги до заяви про 

забезпечення доказів, процесуальний порядок розгляду, наслідки розгляду 

такої заяви, обставини та час подання заяви заінтересованими особами. 

Загалом процес судового забезпечення доказів можна розподілити на 

певні етапи, зокрема – ініціювання процесу, розгляд, виконання та перегляд. 

На етапі ініціювання процесу відбувається активна діяльність 

заінтересованої у забезпеченні особи, зокрема згідно з ст. 117 ЦПК України 

визначаються: суд, до якого подається заява; реквізити заявника та іншої 

сторони; докази, які необхідно забезпечити; обставини, для доказування яких 

вони необхідні; визначається спосіб забезпечення; обґрунтовується 

необхідність забезпечення доказів; за необхідності та наявності підстав 

вноситься клопотання про розгляд заяви без повідомлення інших осіб, тощо.  

Слід також зазначити, що крім спеціальних вимог до заяви наведених в 

ст. 117 ЦПК України логічним є застосування і загальних вимог передбачених 

ст. 182, 183 ЦПК України, які встановлюють загальний порядок щодо заяв з 

процесуальних питань в цілому. Так крім вищенаведеного, доцільно зважити 

зокрема на наступне: п. 3 ч. 1 ст. 183 ЦПК України встановлює необхідність 

вказання в заяві номеру справи, прізвища та ініціалів судді, якщо зава 

подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 

визначаючи в заяві реквізити заявника, згідно ч. 3 ст. 183 ЦПК України замість 
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коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України, «Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом 

її правосуб’єктності (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру, тощо)». 

Дещо дискусійною є норма ч. 3 ст. 183 ЦПК України щодо права учасника 

подати проект ухвали, постановити яку він просить, проте в силу прямої 

вказівки ЦПК таке право він має. [75]  

Таким чином, цивільне процесуальне законодавство передбачає 

необхідність подання до суду вихідної інформації для подальшого прийняття 

рішення про забезпечення доказів. Слід зазначити, що законодавцем було 

розширено перелік необхідної вихідної інформації, що необхідна для 

забезпечення доказів в порівнянні з ЦПК України 2004 р., ч. 1 ст. 134 якого 

відносила до вихідної інформації «Докази, які необхідно забезпечити; 

обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які 

свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або 

ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою 

потрібно їх забезпечити» [25] 

Частина 3 ст. 116 ЦПК України передбачає можливість ініціювання 

процесу забезпечення доказів як до, так і після подання позовної заяви. Це 

безперечно пов’язано з необхідністю оперативної фіксації, або збором 

додаткових відомостей необхідних для відкриття провадження у справі 

(визначення розміру завданої шкоди, майбутнього відповідача, тощо). 

Заява про забезпечення доказів подається до суду та розглядається ним 

на умовах альтернативної територіальної підсудності. Зокрема, ч. 4 ст. 116 

ЦПК України передбачає, що до подання позовної заяви забезпечення доказів 

здійснюється судом першої інстанції за місцем знаходження засобу 

доказування або за місцем де повинна бути вчинена відповідна процесуальна 

дія. Після подання позовної заяви забезпечення доказів здійснюється судом, 

який розглядає справу. Ця конструкція обумовлена особливостями вчинення 

дій щодо забезпечення доказів, та відповідає їм в контексті максимального 

спрощення доступу до доказів, як об’єктів матеріального світу. 
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«У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної 

заяви, заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня 

постановлення ухвали про забезпечення доказів» - ч. 5 ст. 116 ЦПК України. 

[75] Цей строк був збільшений чинною редакцією цивільного процесуального 

законодавства в порівнянні з ЦПК України 2004 р  ч. 4 ст. 133, якого 

передбачала подачу позовної заяви протягом трьох днів з дня постановлення 

ухвали про забезпечення доказів. Таким чином законодавець частково 

вирішив важливу проблему, з якою зіштовхувалась практика, у ситуаціях, за 

яких на момент подання позовної заяви, необхідно було повністю виконати 

процедуру забезпечення доказів.  

Наприклад, за необхідності визначення відповідача, котрий вступив у 

спадщину, безперечно трьох днів було замало для витребування у нотаріуса 

необхідних документів та ознайомлення з ними. Проте все ж викликає 

запитання сама точка відліку часу, визначена законодавцем – день 

постановлення ухвали. Як ми вже зазначали, однією з функцій забезпечення 

доказів в цивільному процесі є заволодіння особою доказами в 

процесуальному їх значенні, що одночасно є кінцевим етапом використання 

досліджуваного інституту, та дозволяє особі на основі аналізу отриманих 

матеріалів, в тому числі, побудувати тактику та стратегію захисту. Безумовно 

особа може зробити це виключно за умови повного ознайомлення з усіма 

доказами та їх оцінкою.  

В цьому контексті постає важливе запитання - чи достатньо десяти днів 

для якісної підготовки захисту, враховуючи давню проблему затримки 

виконання судових рішень? Вбачається, що навіть за умови застосування 

запобіжника визначеного ст. 144 ЦПК України (Види заходів процесуального 

примусу), ст. 145 ЦПК України (Тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом), тощо, строк фактичного доступу особи до доказів буде 

більший за десять днів. Тому, вбачається доречним говорити про відправну 

точку для обчислення строків щодо подачі позовної заяви, як день виконання 

ухвали про забезпечення доказів. Такий підхід буде особливо актуальним в 
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тому числі, для вирішення питань, які за своєю природою є відправними для 

формулювання позовної заяви та виконання особою обов’язків передбачених 

законодавством щодо визначення відповідача, ціни позову, подачі доказів, 

визначення ролі цих доказів, тощо, а також у ситуаціях, коли неможливо 

застосувати ч. 4 ст. 81 ЦПК України, яка встановлює можливість визнання 

обставин, подій, дій встановленими у разі ненадання доказів.  

Дискусійними, з огляду на наведене вище, видаються також підстави для 

забезпечення доказів. За чинною редакцією ЦПК України для забезпечення 

доказів особа може звернутися до суду «якщо є підстави припускати, що засіб 

доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних 

доказів стане згодом неможливим чи утрудненим» ч. 1 ст. 116 ЦПК України, 

такий же підхід прослідковувався у ст. 35 ЦПК 1963р. [24] В проміжковому 

етапі розвитку цивільного процесуального законодавства, ст. 133 ЦПК 

України 2004 р. оперувала формулою, за якою «… подання потрібних доказів 

є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право 

заявити клопотання про забезпечення цих доказів», [25] в той же час, це 

положення нівелювалось процедурними нормами ЦПК України 2004 року. 

Зокрема, ст. 134 передбачала залишення заяви без руху або повернення заяви, 

у разі її невідповідності цій статті, однією з вимог якої є зазначення у заяві 

обставин, які свідчать про те, що «подання потрібних доказів може стати 

неможливим або ускладненим» [25]. Цією законодавчою конструкцією була 

допущена ситуація, за якої норма, яка регулювала процесуальний порядок 

реалізації права підмінила норму, якою був встановлений матеріальний зміст 

процесуальних відносин, з чим погоджуватись не можна адже за цих умов не 

використовувався весь потенціал досліджуваного інституту, що приводило до 

зменшення ступеню його корисності для захисту. 

На практиці склалась двояка та неоднозначна ситуація, за якою не було 

єдності в правозастосуванні. Так 22 вересня 2016р. Черкаський районний суд 

у справі № 707/2227/16-ц суд відмовив заявнику в задоволенні заяви про 

забезпечення доказів до подання позовної заяви, на підставі того, що заявник 
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«не навів обставин, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може 

стати неможливим або ускладненим», хоча виходячи зі змісту заяви, 

витребовувався технічний паспорт на будинок, в якому зазначена інформація 

щодо його вартості [76]. Тобто в тому числі був потрібен заявнику для 

визначення ціни позову.  

Відмовляючи в задоволенні зави про забезпечення доказів до подання 

позовної заяви 03 лютого 2017 р. Каховський міськрайонний суд Херсонської 

області вказав: «Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що 

заява не підлягає задоволенню оскільки заявником не зазначено предмета 

позову, з яким вона має намір звернутися до суду, та не надано жодних доказів 

того, що існують обставини, які у майбутньому, при судовому розгляді справи, 

могли б зробити неможливим або ускладнити надання вищевказаних доказів 

… доказів того, що заявник дійсно намагалась та не змогла отримати 

інформацію щодо теперішнього власника транспортного засобу в 

позасудовому порядку самостійно, ОСОБА_1 не надано» Заявник просив 

витребувати в територіальному сервісному центрі інформацію щодо 

реєстрації автомобіля, що йому була потрібна для звернення до суду [77].  

Відхиляючи апеляційну скаргу ОСОБА 2 на ухвалу Дніпропетровського 

районного суду Дніпропетровської області, Апеляційний суд 

Дніпропетровської області ухвалою від 16 лютого 2016р. в провадженні № 22-

ц/774/2409/16 теж вказав, що «Крім того, зазначений в заяві спосіб 

забезпечення доказів шляхом призначення земельно-технічної експертизи, 

також може бути вирішений у разі пред’явлення позову в порядку ст. ст. 143-

147 ЦПК України в ході розгляду справи» [78].  

На противагу такому правозастосуванню, слід навести й іншу позицію. 

Наприклад, Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою від 08 квітня 2015р. 

у справі № 755/4986/15-ц, задовольняючи заяву про забезпечення доказів, 

вказав:  «клопотання заявника ОСОБА_1 про забезпечення доказів підлягає 

задоволенню, оскільки за відсутності інформації про власника (наймача) 

квартири АДРЕСА_1 заявник позбавлений можливості пред’явити позов до 
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належного відповідача». У справі витребовувались відомості про прізвище, 

ім’я, по батько власника квартири  [79].  

Таким чином, формулювання ЦПК України 2004 р. не сприяло 

однаковому застосуванню норм цивільного процесуального права, не давало 

можливості розкриття повного спектру функцій забезпечення доказів, та, як 

наслідок, не дозволяло використовувати досліджуваний інститут з 

максимальною ефективністю. Не вирішив вищенаведену проблему і 

Верховний суд України, зазначивши тільки про те, що «у заяві про 

забезпечення доказів повинні бути зазначені всі відомості, визначені частиною 

першою статті 134 ЦПК» [80]. Тож, якщо дотримуватись формального 

трактування, про обов’язкове зазначення обставин, які свідчать про те, що 

подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, то у разі 

оскарження останньої наведеної нами ухвали, апеляційний суд має її 

скасувати, при цьому отримана інформація має бути в подальшому визнана 

недопустимою. Безперечно це є неприпустимим з огляду на дух закону. 

Шукаючи вихід з ситуації що склалась, на практиці заінтересовані особи 

навмисно звертались до нотаріуса для отримання відмови, яка ставала 

приводом звернення до суду для витребування матеріалів справи, під час 

підготовчого засідання відбувалась заміна неналежного відповідача, докази 

витребовувались після відкриття провадження у справі за механізмом ст. 137 

ЦПК України 2004 р. (Витребування доказів), змінювались позовні вимоги, 

тощо, що було обумовлено дефіцитом доказової бази та інформації, про що 

автору відомо з особистого досвіду. Як наслідок, збільшувався термін 

розгляду справ, а процедура їх розгляду значно ускладнювалась.  

Не останню роль в цьому відіграло, як вбачається штучне розмежування 

інструментів витребування у порядку ст. 137 ЦПК України 2004 р. та 

витребування у порядку забезпечення доказів (ч. 2 ст. 133 ЦПК України 

2004р.), адже ч. 2 ст. 133 ЦПК України 2004 р. визнавала витребування 

способом забезпечення доказів, яке можливе до подання позову, за умови 

можливості виникнення несприятливих ситуацій в майбутньому. В свою чергу 
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ст. 137 ЦПК України 2004 р. передбачала той самий механізм витребування 

доказів, але ініціювався він до або під час попереднього судового засідання, та 

за умов, що вже є складнощі в поданні доказів. Примітним є те, що можливість 

викликати свідка виникала у заявника, згідно ст. 136 ЦПК України, теж є до 

або під час попереднього судового засідання, в той же час спеціальних 

окремих умов щодо періоду ініціації огляду доказів чи проведення експертиз 

ЦПК України не передбачав. Поряд з цим окремого ускладнення процедури 

реалізації витребування доказів, допиту свідків, огляду доказів, в тому числі 

за їх місцезнаходження, призначенням експертизи, ЦПК України 2004 р. не 

встановлював. Незмінним в залежності від використання моделі забезпечення 

доказів в порівняні з загальною процедурою був і результат, який виражався в 

отриманні засобу доказування.  

Тобто розбіжностями в застосуванні того чи іншого порядку виступали: 

підстави (вже є або може бути втраченим, ускладненим); час можливої 

ініціації (до або після подання позовної заяви) та фінансова складова. А саме, 

згідно п.6 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

та кримінальних справ від 27.09.2012р. № 10-1386/0/4-12 за подання заяви про 

витребування доказів в порядку ст. 137 судовий збір не сплачується [81]. 

Аналогічна позиція висвітлена в п.8 Постанови пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

17.10.2014 № 10 «Сплата судового збору … за подання до суду заяви про 

забезпечення доказів здійснюється лише за умови, що така заява розглядається 

у процесуальному порядку, визначеному статтею 135 ЦПК України, а не за 

подання клопотань про витребування доказів (виклик до суду свідків, 

призначення експертизи, витребування письмових чи речових доказів тощо), 

які розглядаються відповідно до статті 130 ЦПК України у попередньому 

судовому засіданні чи статті 168 ЦПК України у судовому засіданні.» [82] 

Не заглиблюючись в теорію судового збору в цілому, варто відзначити, 

щодо сумнівності доцільності його стягнення за забезпечення доказів. Загалом 

після відкриття провадження у справі всі заходи забезпечення доказів, як 
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виходить з вищенаведеного застосовуються судом в рамках загального 

судового збору за позов. Різниця у використанні цих заходів за різними 

порядками по суті зводиться до оперативності реагування суду на заяву, що 

полягає в пришвидшеному реагуванні суду у випадку подачі клопотання за 

правилами ст. 116-118 ЦПК України. Тобто сплата судового збору 

справляється за додаткове навантаження на суд у формі необхідності 

проведення додаткових засідань. Проте навіть при звичайних умова кількість 

засідань, що необхідно провести суду для вирішення справи спрогнозувати 

важко зважаючи на можливість подачі сторонами та іншими учасниками 

значної кількості клопотань. Тому вбачається, що сплата судового збору за 

клопотання про забезпечення доказів після відкриття провадження у справі є 

неаргументованою в цілому. До подачі позову, судовий збір стягується в 

рамках необхідності не забезпеченої коштами діяльності суду. Проте і в цьому 

випадку видається логічним зараховувати цей судовий збір  до загального 

судового збору, що сплачує сторона ініціюючи судовий процес, відповідно 

зменшуючи останній. 

В чинній редакції ЦПК України законодавець ситуацію не виправив, 

зберігаючи поглиблення розмежування вищенаведених процедур, прямо 

визначивши в матеріальній частині регулювання інституту ситуації, що 

виникають виключно в майбутньому. Крім того, з огляду на те, що в ст. 83 

ЦПК України встановлено обов’язок позивача подати докази разом із 

позовною заявою, обов’язок відповідача, третьої особи подати докази разом з 

відзивом, з можливою відтермінувальною обставиною, що має бути 

підтверджена доказами про вчинення особою всіх дій щодо отримання цих 

доказів. В поєднанні з необхідністю, за потреби витребування доказів, подати 

відповідне клопотання разом з поданням позову або відзиву (ч. 1 ст. 84 ЦПК 

України), в кінцевому результаті не приводить до спрощення процедури збору 

та подачі доказів, особливо в випадках коли вони необхідні для визначення 

вихідних відомостей. Ще більшу кількість запитань  викликає положення ч. 4 

ст. 84 ЦПК України «Суд може витребувати докази до подання позову, як захід 
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забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього 

кодексу». Якщо це поширення механізму витребування доказів у разі 

неможливості учасника справи надати докази на механізм забезпечення 

доказів в порядку виключення, тоді не повинна діяти ч. 1 ст. 116 України, що 

не передбачено. В цей же час передбачено зворотній механізм забезпечення 

доказів шляхом витребування, який не розповсюджується на неможливість 

учасника самостійно надати докази.   

Безумовно з боку особи, яка може набути статусу позивача крім 

визначення вихідних відомостей та фіксації фактів та обставин доказами, 

виникає нагальна необхідність побудови ефективної тактики та стратегії 

захисту, для чого надважливим є заволодіння всіма доказами у формі засобів 

доказування до подачі позовної заяви, відповіді на відзив. Не менш значущим 

для захисту є заволодіння доказами іншими учасниками справи, що є не менш 

актуальним до подання відзиву, заперечення. Крім того, як нами вже було 

зазначено раніше, забезпечення доказів є правом особи, яке має в першу чергу 

бути підтриманим найбільшим сприянням суду заінтересованій особі. Тож в 

цілому не вбачається нагальної необхідності створення додаткових перешкод 

для досягнення основних цілей забезпечення доказів для можливості 

повноцінного використання досліджуваного інституту. Особливого значення 

ця обставина набуває в умовах зміни концепції доказування в частині подання 

доказів.  

Відповідно, за регулювання ЦПК України 2004 р. докази, за загальним 

правилом подавались до початку розгляду справи по суті (ст. 131 ЦПК України 

2004 р.), в чинному ЦПК України передбачений механізм подання доказів 

разом з поданням позовної заяви (ч. 2 ст. 83 ЦПК України) в цей же час 

встановлюючи можливість подання доказів після подання позовної заяви (за 

умови відсутності деформацій судового процесу у вигляді уточнення позовних 

вимог, заміни неналежного позивача або відповідача, тощо) з певними 

ускладненнями у вигляді необхідності доведення учасником обставин 

неможливості подання доказів вчасно (ч. 4 ст. 83 ЦПК України). Примітним є 
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те, що за змістом ст. 83 ЦПК України суд аналізує наведені заявником причини 

та обставини неподання доказів вчасно та визначає можливість їх подання, з 

встановленням відповідного строку. В цей же час, наприклад, у підготовчому 

засіданні позовного провадження за загальним порядком у суду, відповідно до 

ч. 5 ст. 197 ЦПК України є право роз’яснити учасникам справи, які докази 

мають бути подані тим чи іншим учасником справи, ч. 7 цієї ж статті 

передбачає, що суд вирішує питання про забезпечення доказів. Отже, певним 

чином обмежуючи змагальні засади цивільного процесу, законодавець віддав 

питання подання та прийняття доказів після подання позовної заяви на розгляд 

суду, ускладнивши при цьому процедуру. 

 В цьому контексті, з відходом від моделі можливості подання доказів 

до кінця підготовчого засідання, яка була закріплена в ЦПК України 2004 р., 

була допущена незрозуміла ситуація. Зокрема, хоча в ЦПК України прямо 

передбачено можливість подання заяви про забезпечення доказів після подачі 

позову, хоча норма щодо розгляду такої заяви міститься тільки в статті, що 

регулює порядок проведення підготовчого провадження. Таким чином 

неврегульованим залишається порядок розгляду заяви про забезпечення 

доказів у випадках розгляду справи в порядку спрощеного провадження після 

подання позовної заяви, за яким виключається проведення підготовчого 

засідання. 

Також враховуючи норму ч. 3 ст. 129 Конституції України щодо свободи 

подання доказів, відповідних положень ЦПК України та позиції про те, що 

забезпечення доказів, як інструмент спрямований на заволодіння ними 

повинен слідувати за обов’язком доведення та використовуватись у разі 

виникнення будь яких складнощів щодо заволодіння доказами, що повинно 

включати як об’єктивні чинники (можливість втрати; неможливість отримати 

без рішення суду) так і вплив суб’єктивних чинників (побоювання про 

переховування чи знищення доказів іншою стороною, тощо). Вважаємо за 

доцільне запропонувати модель, за якої до подання позову, відзиву, відповіді 

на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву, 
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заінтересована особа здобуде всі необхідні їй докази у формі засобів 

доказування, що крім іншого буде сприяти розвитку механізму спрощеного 

провадження. Реалізувати таку модель можна за допомогою об’єднання 

підстав забезпечення доказів та розширення цього інституту на випадки котрі 

вже наступили, та ті, які можуть наступити. В зв’язку з чим пропонуємо 

викласти редакцію ч. 1 ст. 116 ЦПК України наступним чином: «Суд за заявою 

учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має 

забезпечити докази у випадку, коли у сторони є складнощі щодо подання 

доказів, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути 

втрачений або збирання чи подання відповідних доказів є  або стане згодом 

неможливим чи утрудненим». 

Комплексний аналіз регулювання інституту забезпечення доказів 

наведений в ст. 116 - 119 ЦПК України дає підстави стверджувати про 

можливість його застосування виключно в позовному провадженні в судах 

першої інстанції, відповідно: ч. 3 ст. 116 передбачає можливість подачі заяви 

про забезпечення доказів як до, так і після подання позовної заяви;  ч. 1 ст. 116 

встановлює, можливість подачі заяви про забезпечення доказів учасником 

справи або особою, яка може набути статусу позивача; ч. 5, 6 ст. 116 

встановлюючи наслідки забезпечення котрі наступають в разі не подання 

позовної заяви беруть за точку відліку саме її подачу; ч. 4 ст. 116 визначаючи 

місце забезпечення доказів встановлює його як суд першої інстанції за місцем 

знаходження засобу доказування, а у разі подачі заяви про забезпечення 

доказів після подання позовної заяви, як суд який розглядає справу; ч. 9 ст. 118 

передбачає рух матеріалів розгляду заяви про забезпечення доказів саме за 

позовною заявою. Тож буквальне тлумачення наведеного вище вказує на те, 

що хоча законодавець в матеріальній нормі передбачив можливість звернення 

за забезпеченням доказів учасника справи, що можна тлумачити широко, 

проте визначаючи час, місце, період, рух матеріалів та наслідки, вказав 

виключно на справи позовного провадження в суді першої інстанції. Така 

логіка законодавства, потребує уточнення адже забезпечення доказів в змозі 
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виступати універсальним засобом отримання заінтересованими особами 

доказів для їх подальшого аналізу та передачі до суду і в інших видах 

проваджень, як прояв максимального сприяння з боку суду у доказуванні. 

Регламентуючи апеляційне, наказне, окреме провадження, перегляд 

справи за нововиявленими та виключними обставинами, ЦПК України  у 

статтях 163, 297, 302, 306, 311, 318, 321, 330, 335, 340, 344, 348, 356, 426, а 

також, при поданні заяв по суті справи, передбачає необхідність при зверненні 

зазначати дані, факти, обставини, які за змістом ст. 81 повинні бути 

підтверджені доказами, що обумовлює необхідність заволодіння ними 

заінтересованими особами. Тож використання інституту забезпечення доказів 

має поширюватись на наведені види проваджень. Крім того, зважаючи на 

певну усіченість принципу змагальності в окремому провадженні суд повинен 

бути наділений повноваженнями, які дозволяють не тільки витребувати докази 

з власної ініціативи згідно ч. 2 ст. 294 ЦПК України, а й можливістю 

застосувати увесь спектр способів забезпечення доказів, адже він фактично 

підміняє собою опонента в силу специфіки справ. Також не повинна 

виключатися можливість забезпечення доказів для забезпечення позову, а 

саме: для отримання вихідної інформації, яка необхідна заявнику для 

забезпечення позову. 

Абсолютною новелою чинного ЦПК України стало включення 

можливості ініціації забезпечення доказів для їхнього подальшого 

використання при третейському розгляді та розгляді справ міжнародним 

комерційним арбітражем, що безумовно пов’язане з особливостями такого 

розгляду, в тому числі забезпечення примусу щодо виконання дій по 

забезпеченню доказів. Проте ця норма була внесена до ЦПК України із 

застереженням про необхідність подачі відповідної заяви до апеляційного 

суду за місцем знаходження боржника або доказів, або майна боржника, або 

за місцем арбітражу, третейського розгляду (ч. 8 ст. 116 ЦПК України). В цей 

же час ч. 5 ст. 117 ЦПК України додатково встановлює необхідність подачі 

разом із заявою про забезпечення доказів також доказів про те, що позовна 
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заява вже подана до відповідного третейського суду або міжнародного 

комерційного арбітражу, це виключає можливість ініціації забезпечення 

доказів до подання відповідної позовної заяви, що являє собою виключення із 

загального правила.  

Наступний етап – розгляд зави про забезпечення доказів судом. ЦПК 

України встановлює певні особливості розгляду заяви про забезпечення 

доказів. Важливим для цього етапу дослідження є те, що ч. 2, 3 ст. 135 ЦПК 

України 2004р. передбачали надання суду різних строків на розгляд заяви в 

залежності від вимог заявника. Зміст цих частин виглядав наступним чином: 

якщо заява про забезпечення доказів містила обґрунтовану вимогу провести її 

розгляд терміново, або встановлення відповідача було неможливим, суд 

розглядав таку заяву невідкладно, за участі заявника. В інших випадках, суду 

відводився строк п’ять днів для розгляду заяви.  

Таким чином прискорення процедури розгляду відбувалось у випадку 

реальної необхідності термінового реагування суду на ситуацію або, у разі 

відсутності необхідності залучення сторін та інших осіб до процедури 

розгляду, як чинника подовження процедури розгляду заяви. В чинному ЦПК 

України законодавець відійшов від використання такого розмежування 

встановивши, згідно зі змістом ч. 2 ст. 118, загальний строк розгляду заяв не 

більший ніж п’ять днів з дня їх надходження, захистивши цей період нормою 

ч. 3 ст. 118, за якою неявка заявника та інших осіб, які можуть отримати статус 

учасників справи не перешкоджає розгляду справи. Також, новий ЦПК 

України передбачив альтернативну процедуру розгляду. Так, відповідно до ч. 

4 ст. 118 ЦПК України суд за клопотанням заявника  може не залучати до 

участі в розгляді заяви інших осіб, які можуть отримати статус учасника 

справи (що безперечно, теоретично має пришвидшити процедуру розгляду) у 

визначених випадках, а саме: 1) у невідкладних випадках; 2) якщо неможливо 

встановити хто має або набуде статусу іншої сторони; 3) у разі, якщо 

повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити 

отримання відповідних доказів. І хоча сам термін «невідкладно» при 
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застосуванні даної норми за ЦПК України 2004 р., в силу проблеми 

завантаженості судів та особливостей руху справи від канцелярії суду до судді, 

іноді на практиці позначав досить тривалий проміжок часу, все ж його 

використання фокусувало і заявника, і суд на необхідності, як найшвидшого 

вчинення дій. Натомість, чинна редакція ЦПК України певним чином відійшла 

від такого фокусування першочергової необхідності оперативності в 

прийнятті рішення. 

Також варто звернути увагу на саме формулювання ч. 3, 4 ст. 118 ЦПК 

України, де законодавець, вказуючи на повідомлення чи не повідомлення про 

час, дату та місце судового засідання, показує на осіб, які можуть набути 

статусу учасника справи, не вказуючи при цьому на самих учасників, що не 

відповідає процесуальному періоду забезпечення доказів після подання 

позовної заяви, а отже потребує уточнення.  

Після надходження справи, суд за змістом ч. 4 ст. 117 ЦПК України 

перевіряє виконання вищенаведених вимог, які необхідні для ініціації 

процедури забезпечення доказів, що викладені в заяві. У результаті перевірки, 

суд приймає заяву до розгляду або у разі недотримання вихідних умов ініціації 

повертає заяву заявникові про що постановляє відповідну ухвалу. Слід 

звернути увагу на те, що на цьому етапі перевіряються виконання заявником 

формальних вимог ініціації забезпечення, та визначаються подальші 

особливості розгляду. Наступною дією є безпосередній розгляд заяви, а саме 

її змістовного наповнення. Цей розгляд відбувається в судовому засіданні з 

повідомленням інших осіб, якщо раніше не було визначено про розгляд без їх 

повідомлення. У результаті розгляду суд постановляє ухвалу про задоволення 

заяви чи відмову у задоволенні заяви про забезпечення доказів.  

Новелою чинного ЦПК України в порівнянні з ЦПК України 2004 р. є 

можливість визначення судом зустрічного забезпечення, яке полягає в наданні 

додаткових гарантій компенсації збитків викликаних забезпеченням доказів. 

Порядок зустрічного забезпечення та його розмір, за змістом ЦПК України, 

віддається на розсуд суду з урахуванням особливостей ст. 149 - 159 ЦПК 
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України, які регулюють інститут забезпечення позову. Примітним є те, що 

статтею 154 ЦПК України визначено виключні випадки необхідності 

зустрічного забезпечення, зокрема: «1) позивач не має зареєстрованого в 

установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи 

місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території 

України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків 

відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку 

відмови у позові; або 2) суду надані докази того, що майновий стан позивача 

або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або 

зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків 

відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку 

відмови у позові.»   

Однак, ці положення мають певні неузгодженості по відношенню до 

досліджуваного інституту, а саме: незрозуміло, чи зобов’язаний суд 

перевіряти відповідні обставини у разі забезпечення доказів; хто буде надавати 

суду докази про наявність вищенаведених обставин у разі, коли розгляд заяви 

проводиться без повідомлення інших осіб; чи має право інша сторона 

звернутись із заявою про зустрічне забезпечення після постановлення ухвали 

про забезпечення доказів в такому випадку, коли розгляд був проведений без 

її участі, тощо. Крім того ч. 2 ст. 154 ЦПК України прямо передбачає 

застосування зустрічного забезпечення виключно для забезпечення позову. 

Таким чином, з огляду на вищенаведене, можна зробити висновок про те, що 

інститут зустрічного забезпечення потребує подальшої гармонізації з 

інститутом забезпечення доказів, в частині проведення подальших уточнень. 

Цивільне процесуальне законодавство не встановлює розширені вимоги 

до змісту ухвали про забезпечення доказів обмежуючись положенням ч. 6 ст. 

118 ЦПК України про необхідність зазначення в ухвалі доказу та дій, які 

необхідно вчинити для його забезпечення. Безумовно додатково до 

регулювання змісту ухвали про забезпечення доказів, потрібно застосовувати 

також ст. 260 ЦПК України, яка регулює зміст ухвал в цілому.  
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Окремим, як вбачається дискусійним, є питання оскарження ухвали про 

забезпечення доказів, адже на процес її виконання це не впливає, проте 

призводить до відсутності ознаки достовірності доказу в силу припису ст. 78 

ЦПК України. Таким чином, виникають обставини, за яких з огляду на 

підстави оскарження, доказ буде в подальшому визнано недостовірним з 

причин можливих помилок суду, що, як показує практика, не є виключеним 

або інших формальних причин, як приклад обставин які ми вже зазначали: 

«Крім того, зазначений в заяві спосіб забезпечення доказів шляхом 

призначення земельно-технічної експертизи, також може бути вирішений у 

разі пред’явлення позову в порядку ст. ст. 143-147 ЦПК України в ході 

розгляду справи» [78]. Безумовно, ця ситуація є неприпустимою, оскільки 

вона наперед позбавляє особу засобу доказування, що означає неможливість 

доведення фактів та обставин в подальшому, при цьому ніяк не впливаючи на 

виконання ухвали, тобто фактичного заволодіння доказом. 

Виконання ухвали про забезпечення доказів відбувається за правилами 

визначеними ЦПК України відповідно до способу забезпечення. 

Виправивши неточність ЦПК України 2004р. законодавець прямо 

визначив можливість перегляду ухвал про забезпечення доказів, відмови в 

забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів в п. 2 ч. 1 

ст. 353 ЦПК України. 

 

2.2 Альтернативні способи забезпечення доказів для цивільного 

процесу 

Описуючи можливості збирання доказів заінтересованою особою, 

науковцями вибудовується певна класифікація відповідних способів. Зокрема 

до них пропонується відносити: 1) позасудові забезпечувальні заходи; 2) 

договірні забезпечувальні заходи; 3) судові забезпечувальні заходи. [51, с. 170] 

[83, с. 433]  

Безумовно можуть використовуватись будь-які забезпечувальні заходи. 

За своєю суттю, всі вони спрямовані на збереження доказів, заволодіння ними 
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заінтересованими особами та їх розкриття. Проте основною проблемою, з 

якою зіштовхується заінтересована особа при їх застосуванні є доречність, 

співрозмірність, та доцільність по відношенню до поставленої мети.  

Оскільки в межах цієї роботи здійснюється дослідження механізмів 

збереження доказів та заволодіння ними для їх оцінки, попереднього 

дослідження та в подальшому використання в судовому процесі, з’ясуємо їх 

зміст та ефективність. 

Договірні забезпечувальні заходи.  Науковці характеризуючи цю групу 

заходів вказують, що в договорі сторони можуть передбачити, які саме 

документи можуть складатися в електронній формі, з яких адрес вони можуть 

надходити, який вид електронного підпису може бути використаний в 

документообігу, тощо [83, с. 434-435]. Дійсно, сторони договору можуть 

передбачити будь-яку модель своїх відносин в силу дії принципу свободи 

договору. В практиці часто зустрічаються договірні конструкції, за яких 

сторони домовляються про заздалегідь встановлену достовірність та 

допустимість доказів у разі виникнення спору у майбутньому. Проте у випадку 

виникнення такого спору, самі ж посилаються на відсутність сили цих 

застережень, що приводить до виключення доказів з доказової маси.  

Зважаючи на вищенаведене, хоч використання заходів такого роду 

зустрічається на практиці, як спроба протистояти складнощам в пошуках 

доказового матеріалу в майбутньому, слід погодитись з позицією науковців 

про здебільшого неможливість використання забезпечених, таким чином, 

доказів в майбутньому при виникненні спору. [83, с. 435] 

Іншою групою заходів є позасудові забезпечувальні заходи. Сутність цих 

заходів полягає у використанні таких способів досягнення мети 

забезпечувальних заходів, які застосовуються без звернення до суду. [83, ст. 

433]  

Вбачається, що серед іншого, для отримання письмових доказів без 

звернення до суду,  заінтересована особа може використовувати механізми 
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передбачені ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про Звернення громадян», ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації»,  ЗУ «Про нотаріат»,  тощо.  

В цілому, право людини на інформацію є одним з фундаментальних 

цивільних прав, що відображається не тільки в національному законодавстві, 

а є визнаним правом у всесвітньому масштабі. Свободу доступу до інформації 

проголошують такі акти, як: Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права 1966р. (стаття 19); Загальна декларація прав людини 1948р. (стаття 19); 

Європейська конвенція про захист прав людини та її основоположних свобод 

1950р. (стаття 10); тощо. Котрі гарантують людині право, в тому числі 

одержувати інформацію. Аналогічну норму містить стаття 34 Конституції 

України. В розвиток якої законодавство встановлює особливості таких 

відносин.  

Закріплюючи основні принципи інформаційних правовідносин, ст. 2 ЗУ 

«Про інформацію», відносить до них: гарантованість права на інформацію; 

відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

достовірність і повноту інформації; свободу вираження поглядів і переконань; 

правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 

Проте, не вся інформація знаходиться у вільному доступі для особи. Розділ 2 

вищенаведеного закону поділяючи інформацію на види, передбачає окремий 

правовий режим доступу до неї з відповідними гарантіями та обмеженнями. 

Зокрема за змістом ст. 20, 21 досліджуваного закону, інформація поділяється 

на відкриту і закриту. Останній вид інформації законодавець поділяє на 

конфіденційну, таємну та службову. В цей же час, на реалізацію принципу 

гарантованості доступу до інформації, ст. 6 цього закону передбачає створення 

механізмів доступу до неї [84]. 

Серед інших такі механізми передбачені ЗУ «Про звернення громадян», 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Для досягнення цілей нашого 

дослідження необхідно зазначити, що при спробі використання цих механізмів 

для отримання доказів, з метою їх подальшого використання в цивільному 
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процесі, заінтересована особа безперечно зіштовхнеться з труднощами, які 

пов’язані з особливостями характеру запитуваної інформації та термінами 

розгляду запитів, заяв. Відповідно ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні 

запиту в тому числі у разі, коли інформація, що запитується, належить до 

категорії інформації з обмеженим доступом [85].  

Не вдаючись до детального аналізу категорії інформації з обмеженим 

доступом, зазначимо, що відповідні положення законодавства в поєднанні з 

реалізацією вищенаведеного принципу захищеності особи від втручання в її 

особисте та сімейне життя, унеможливлюють отримання доказів для їх 

подальшого використання в цивільному процесі заінтересованою особою. В 

цьому контексті доречним буде згадати наведений нами раніше приклад про 

неможливість отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки який зберігається в службі Держгеокадастру та особі не видається.  

Ще складнішою виглядає ситуація у разі необхідності отримання 

інформації від юридичних осіб приватного права. Так за змістом ст. 20 ЗУ 

«Про звернення громадян» встановлюється строк для розгляду звернення не 

більше п’ятнадцяти днів з дня їх надходження, а у випадку необхідності 

додаткового їх вивчення, термін збільшується до місяця [89]. Крім цього 

можливість посилання на характер інформації, як такої яка має обмежений 

доступ, теж робить звернення безрезультатним, а отримання доказів 

неможливим.  

З огляду на наведене, виникає запитання чи є ефективними ці механізми 

в контексті їх реалізації для забезпечення доказів? Очевидно ні. А отже їх 

використання в межах забезпечення доказів не завжди є виправданим. 

Безумовно обмеження права на інформацію в рамках її збирання є 

збалансованим та виправданим у світлі принципів інформаційних відносин, 

однак збирання всього спектру інформації необхідної для доказування в межах 

використання цього інституту є неможливим. 
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Наступною потенційно можливою діяльністю з забезпечення доказів без 

звернення до суду є виконання таких (забезпечувальних) дій адвокатом в 

межах передбачених законодавством механізмів. Реалізація цієї можливості 

набуває особливої актуальності, в тому числі, в силу концепції адвокатської 

монополії на представництво інтересів в судах, яка запрацює в повній мірі з 

01.01.2019р. згідно з підпунктом 11, пункту 16#, розділу XV «Перехідні 

положення» Конституції України. Примітним є те, що ст. 60 ЦПК у розвиток 

положення ст. 131%  Конституції України передбачає виключення з загального 

правила про адвокатську монополію, не відносячи до справ де представником 

може бути виключно адвокат спори, що виникають з трудових відносин та 

малозначні спори.  

Однак, допустивши ситуацію звернення заінтересованої особи до 

адвоката для забезпечення доказів  в межах трудового чи малозначного спору, 

бачимо, що за цієї умови останній вступає в справу. Зокрема адвокат, виходячи 

зі змісту ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» може вчиняти дії, в 

тому числі і ті, які носять забезпечувальних характер по відношенню до 

доказів, виключно в рамках надання правової допомоги особі. Відповідно  

допустивши вхід у справу адвокат навряд чи погодиться виконати 

забезпечувальні заходи не продовжувати при цьому представництво особи у 

справі. Таким чином, це призведе до укрупнення адвокатської монополії. 

Однак це питання відноситься до іншої правової площини. 

В межах законодавчих гарантій діяльності адвоката, ст. 20 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» надає адвокату право: звертатися з 

адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

службових осіб, тощо (п. 1 ч. 1. ст. 20); ознайомлюватись на підприємствах, в 

установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності 

документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим 

доступом (п. 3 ч. 1 ст. 20);  збирати відомості про факти, що можуть бути 

використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, 
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отримувати і вилучати речі, документи, їх копії ознайомлюватися з ними та 

опитувати осіб за їх згодою (п. 7 ч. 1 ст. 20); тощо. В цей же час, ч. 2 ст. 24 

передбачає формулу, яка досліджувалась нами раніше, за якою 

встановлюється обов’язок протягом п’яти днів надати адвокату інформацію, 

крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься 

інформація з обмеженим доступом [87].  

Отже, адвокат теж не в змозі застосувати повний спектр засобів для 

забезпечення доказів, володіючи тим же апаратом щодо цих дій, як і фізична 

особа, за винятком п’ятиденного терміну розгляду адвокатського запиту. 

Іншими, більш ширшими засобами по відношенню до забезпечення 

доказів володіють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

прокурор, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, хоча 

вони представляють інтереси осіб лише у виключних випадках.  

Зокрема, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини», омбудсмен, наділяється наступними правами: на 

ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, 

в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах 

прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах (п. 5, ст. 13); 

запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо 

обставин, які перевіряються по справі (п. 5, ст. 13) [88]. 

Схожі права має і прокурор. Керуючись ч. 4 ст. 23 ЗУ «Про 

Прокуратуру», прокурор має право: 1) витребовувати за письмовим запитом, 

ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових 

частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, органів 

Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, 
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визначеному законом (п. 1 ч. 4 ст. 23); отримувати від посадових та службових 

осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових 

частин, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, 

органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування усні або письмові пояснення. Отримання 

пояснень від інших осіб можливе виключно за їхньою згодою (п. 2 ч. 4 ст. 23) 

[89]. Такі дії прокурор може здійснити тільки для цілей необхідності 

обґрунтування представництва в силу вимог цієї ж статті, однак ніщо не 

перешкоджає йому використовувати отриману таким чином інформацію, як 

доказовий матеріал в майбутньому. 

Відповідно до своїх повноважень та в межах їх здійснення, фактично 

кожен орган так чи інакше має право збирати докази, серед іншого шляхом 

ознайомлення та витребування для їх подальшого використання в суді. 

Досліджуючи цю вертикаль, варто зазначити про поступове звуження 

повноважень, як щодо категорій справ, за якими може бути відкрите 

провадження з ініціативи відповідної інституції, так і зміни обсягу 

повноважень щодо збору доказів.  Уповноважений Верховної ради України з 

прав людини має найширші повноваження, проте не може виступати на захист 

держави, водночас функції захисту державних інтересів, виконує прокурор та 

інші органи. Безумовно держава наділивши ці органи широкими 

повноваженнями вносить певний дисбаланс в доказування в контексті збору 

доказів сторонами. Проте таке рішення безперечно є виваженим, оскільки 

держава таким чином захищає мало захищені верстви населення та тих осіб, 

котрі в силу вікових та інших особливостей не можуть захистити себе самі. 

Прогресивне рішення щодо закріплення доказової інформації перед  

зверненням до суду, закріпив новий ЦПК України в частині можливості 

ініціації проведення судової експертизи в наслідок звернення заінтересованої 

особи. На противагу підходів ЦПК України 2004 року ст. 143, якого визначала 

призначення експертизи виключно судом, за клопотанням сторін, ст. 103 

чинного ЦПК України передбачає призначення експертизи (крім випадків, 
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коли така експертиза є обов’язковою) за сукупністю обставин: для з’ясування 

обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері 

іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;  

сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих 

питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх вірності (ч. 1 ст. 

103 ЦПК України). Виходячи з останнього, можна говорити про вільність 

заінтересованої особи у зверненні до експерта до ініціації судової процедури, 

зважаючи на те, що статтею 7-1 ЗУ «Про судову експертизу» визначає, як одну 

з підстав її проведення «договір з експертом чи експертною установою – якщо 

експертиза проводиться на замовлення інших осіб» [90]. Проте все ж її не 

можливо провести без участі суду у разі, коли об’єкт експертизи знаходиться 

поза межами володіння заінтересованої особи. А отже, у всіх випадках коли 

необхідно попередньо забезпечити доступ експерта до об’єкту експертизи. 

Важливим, неоднозначним та складним питанням, яке піднято в науці є 

можливість забезпечення доказів нотаріусом. Зокрема, ст. 102 ЗУ «Про 

нотаріат» має наступне визначення: «Нотаріуси забезпечують докази, 

необхідні для ведення справ в органах іноземних держав. Дії для забезпечення 

доказів провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства 

України» [91] Таким чином виникає закономірне питання, якщо нотаріус в 

праві проводити такі дії для судових проваджень за кордоном, чому не можна 

застосовувати аналогічні процедури для судових проваджень в Україні?  

Наукова дискусія з цього приводу точиться вже давно. Серед сучасних 

дослідження найчастіше зустрічаються твердження про необхідність 

забезпечення нотаріусом електронних доказів, в переважній більшості це 

стосується огляду нотаріусом інтернет сторінок. Хоча є праці, в яких науковці 

описують можливі порядки проведення нотаріальних дій, щодо огляду 

письмових та речових доказів, допиту свідків [92, с. 159-164]. Проте все ж 

варто підтримати до дослідників, котрі більш обережно підходять до 

можливості поширення всіх способів забезпечення доказів на нотаріусів.  
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С. Я. Фурса і Т.В. Цюра вважають сумнівним поширення на нотаріат 

таких способів забезпечення доказів, як допит свідків, призначення 

експертизи, хоча допускають розповсюдження на нотаріат огляду речових та 

письмових доказів. [59, с. 105-114] Категорично відкидає можливість 

забезпечення доказів нотаріусом для їх подальшого використання в судових 

спорах, які виникають в середині держави Р.В. Марченко [48, с. 174]. 

Підтримуючи думку часткової можливості розповсюдження способів 

забезпечення доказів на нотаріуса, Л. Лисенко вказує на потенційну 

можливість розвантажити суди та полегшити процес збору доказів [47, с. 76]. 

Перспективним з погляду А. Каламайко є «…розвиток забезпечення доказів 

шляхом надання нотаріусам окремих повноважень у цій сфері…» [93, с. 120]. 

У закордонному регулюванні зустрічаються механізми забезпечення 

доказів нотаріусами, зокрема ст. 102 Основ законодавства Російської 

Федерації про нотаріат, передбачає забезпечення доказів для цивільної справи, 

як до так і після відкриття провадження у справі нотаріусом. [94] Забезпечення 

доказів судом відповідно до ст. 64 ЦПК Російської Федерації можливе тільки 

після відкриття провадження у справі [95]. Однак вчені Російської Федерації 

самі, подекуди, нарікають на неефективність цього механізму наводячи 

певний перелік проблем. К.А. Сєргєєва зокрема наголошує на тому, що 

нотаріус не має можливості застосувати заходи примусу по відношенню до 

осіб, у яких знаходяться докази, вимоги нотаріуса не є обов’язковими, він не 

має права заходити в будь-які приміщення, проникати в них, оглядати їх, 

вилучати предмети, тощо. В зв’язку з цим у заінтересовані особи можуть 

перешкоджати виконанню дій по забезпеченню доказів [96]. 

На даний час в Україні, як слушно зазначає Т.М. Кучер нотаріальне 

процесуальне законодавство взагалі не виокремлює такого процесуального 

інструмента, як забезпечення доказів, відповідно способи розшаровані по 

багатьох загальних і спеціальних нормах ЗУ «Про нотаріат» [62, с. 256]. Окрім 

того ці норми спрямовані власне на ведення нотаріального процесу, за 

виключенням положень про забезпечення доказів для ведення справ в органах 
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іноземних держав. Для прикладу, за змістом ст. 46 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус 

хоча і має право витребовувати від підприємств, установ і організацій 

відомості та документа, проте тільки для вчинення нотаріальних дій. 

Запобіжний захід, встановлений цією ж статтею передбачає наслідком не 

подання витребовуваних документів, відкладення, зупинення або відмову у 

вчиненні відповідної нотаріальної дії, що говорить в тому числі про виключну 

необхідність витребовуваних документів для вчинення нотаріальної дії, а не їх 

подальшої використання в інших процесах. 

Також слід додати, що допит свідка, витребування доказів, призначення 

експертизи поза цілями нотаріального процесу є неприродніми способами 

діяльності нотаріуса за своєю суттю. Зокрема, витребування доказів не 

забезпечене примусом, як було показано вище. Нотаріус не може попередити 

свідка про кримінальну відповідальність в силу особливостей свого статусу, 

про що слушно вказують С. Я. Фурса і Т.В. Цюра [59, с. 105].  В свою чергу, 

необхідність звернення до сторонніх інституцій для проведення експертизи 

була вичерпана чинним ЦПК.  

Безумовно у юридичній практиці є випадки залучення до матеріалів 

справи показань свідка у формі пояснень завірених нотаріусом, посвідчення 

ним інтернет сторінок, проте така практика носить характер практичної 

надбудови, яка на даний час має під собою хитке юридичне підґрунтя. 

Отже, звернення до нотаріату для забезпечення доказів для цивільного 

процесу на даний час є таким, що має сумнівну результативність.  

Водночас досить перспективним видається розвиток такого інструменту 

огляду доказів нотаріусом, як спосіб огляду інтернет сторінок. Відповідно у 

літературі пропонується наступна процедура забезпечення нотаріусом доказів 

в електронній формі. Особа, яка бажає забезпечити необхідні докази, надсилає 

нотаріусу запит. В ньому вказується, які саме відомості треба забезпечити, 

адресу Інтернет сторінки, реквізити документа та інше. Враховуючи 

специфіку електронного документа, в такому запиті доцільно додатково 

вказати найменування файлу, певні конкретні цитати з нього або стислий опис 
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тощо. Нотаріус, отримавши запит, перевіряє відповідність відомостей у запиті 

та відомостей, що містяться на Інтернет сторінці. Після цього нотаріус складає 

протокол нотаріальної дії – забезпечення письмового доказу шляхом доступу 

до Інтернет-сторінки та її подальшого огляду або навіть відеозапису 

процедури огляду сайту. Протоколювання є необхідним етапом, оскільки саме 

протокол, як засіб процесуальної фіксації, буде похідним доказом того, що 

дійсно на певну дату серед даних оглянутого комп’ютера містились 

повідомлення, отримані з певних електронних адрес. [51, с. 172]. 

Вбачається, що таких механізм буде подекуди дієвіший за судове 

втручання, що пов’язано з підвищеною вірогідністю втрати такого доказу у 

разі небажання іншої сторони його висвітлювати. 

Загалом оцінюючи труднощі у зборі доказів, Т.М. Кучер пов’язує їх з 

двома обставинами: спеціально встановлений порядок отримання доказів, за 

якого особа фактично за допомогою спеціального механізму має подолати 

встановлені державою імперативні приписи та труднощі суб’єктивного 

характеру, тобто усе те, що пов’язано з небажанням особи в добровільній 

формі надавати допомогу у встановленні юридичних обставин цивільної 

справи [62, с. 259-260]. В таких випадках єдиним ефективним механізмом, що 

в змозі подолати ці труднощі, є судове втручання. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок про 

наступне. На даний час самим ефективним є забезпечення доказів шляхом 

звернення до суду, оскільки дозволяє забезпечити увесь спектр доказової 

інформації.  Водночас, для отримання відомостей, що не має статусу 

обмеженого доступу, особа в праві звернутися до відповідного органу, 

установи, організації самостійно. Без допомоги суду також є можливість 

ініціювати проведення експертизи. Забезпечувати докази заінтересована особа 

може й іншими, не забороненими законом шляхами, наприклад фото-відео 

фіксація подій та обставин, тощо. 
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2.3 Досвід врегулювання інституту забезпечення доказів в 

цивільному процесі зарубіжних країн 

Забезпечення доказів, як інститут, притаманний для усіх без виключення 

іноземних правових систем, різняться тільки процедури забезпечення, що 

обумовлено різноманітністю підходів до побудови системи доказування 

різних держав.  Такі особливості визначаються насамперед положенням суду 

в процесі доказування, ролями інших інституцій, таких як нотаріат, адвокатура 

та надання їм відповідних повноважень в правовій системі окремої держави в 

цілому. Такі положення визначаються здебільшого традиціями 

правозастосування, особливостями правової свідомості громадян, політичним 

ладом країни, особливостями соціального устрою, тощо. Саме ці фактори 

унеможливлюють ствердження універсальної системи забезпечення доказів, 

доказування, судочинства в цілому. Проте огляд таких механізмів, з точки зору 

вивчення досвіду дозволяє не тільки порівняти ефективність застосування 

механізму в контексті шляху досягнення мети, а й вивчити можливості його 

розвитку та розширення на відповідні процедури в Україні. 

На наш погляд, дослідження варто розпочати з країн пострадянського 

простору, як таких, законодавство та правові традиції котрих, тісно 

переплелись та є близькими в силу історичних особливостей розвитку. 

Загалом, як вже зазначалося вище, законодавство Російської Федерації 

(Далі по тексту - РФ), передбачає різних суб’єктів забезпечення доказів до та 

після відкриття провадження у справі, віддаючи ключову роль нотаріату в 

досудовому забезпеченні доказів, не встановлюючи при цьому перелік 

способів такого забезпечення судом. Хоча ст. 57, 58, 79, 69 ЦПК РФ 

передбачають відповідні процедури витребування доказів, їх огляду, 

призначення експертизи та допиту свідків [95].   Регулюючи при цьому 

позасудову процедуру забезпечення доказів, ст. 103  «Основ законодавства 

Російської Федерації про нотаріат» передбачає вичерпний перелік способів 

забезпечення доказів нотаріусами шляхом допиту свідків, огляду письмових 

та речових доказів, призначення експертизи [94]. 
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Примітним є те, що норми щодо забезпечення доказів нотаріусами в 

Радянському Союзі з’явились в 1974р. з прийняттям закону РСФСР «Про 

державний нотаріат», який наділяв нотаріусів повноваженнями щодо 

забезпечення доказів для провадження справ в судах або адміністративних 

органах, у випадках, коли були підстави припускати, що подача доказів у 

майбутньому стане неможливою або утрудненою [97].  Згодом В. А. Васенков 

характеризуючи використання таких механізмів, вказував, що забезпечення 

доказів нотаріусами відбувалось практично у всьому Радянському Союзі за 

виключенням «Української, Білоруської, Казахської, Узбекської і Литовської 

РСР» [98, с. 88].  Хоча це не може вказувати про однозначну ефективність та 

результативність цієї процедури. 

Вдосконалюючи процедури забезпечення доказів законодавці подекуди 

притримуються тенденції до розширення суб’єктів забезпечення доказів та 

введення субзабезпечувальних процедур. Наприклад ст. 127 Цивільного 

процесуального кодексу Республіки Молдова передбачає різних суб’єктів 

забезпечення доказів до та після подання позовної заяви. Зокрема, ч. 1 ст. 127 

відносить до суб’єктів забезпечення доказів після початку судової процедури 

виключно суд, в той час як до подачі позову, зважаючи на ч. 2 ст. 127 

забезпечення доказів виконує широке коло суб’єктів, до яких відносяться 

судові виконавці, нотаріуси, офіційні особи дипломатичних представництв 

республіки Молдова. Виключення з цього правила становить забезпечення 

доказів, що стосуються інтелектуальної власності, які забезпечуються судом в 

обох випадках в силу ст. 127# ЦПК Республіки Молдова. [99] 

Цивільне процесуальне законодавство Республіки Молдова не відносить 

витребування доказів до способу забезпечення доказів, хоча сам перелік є 

відкритим. За змістом ст. 119 ЦПК Республіки Молдова витребування є 

заходом який застосовується судом за клопотанням сторін, у випадку якщо зі 

збором доказів в них є труднощі. При цьому ця ж стаття містить механізм, за 

яким отримати витребовуваний доказ може як суд так і особа, яка має 

відповідну ухвалу.  
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Як вбачається з ст. 127%, 127( ЦПК Республіки Молдова, позовна заява 

повинна бути подана протягом 20 робочих днів, в іншому випадку міри щодо 

забезпечення доказів визнаються відміненими, з неможливістю поновлення 

цього строку. Відміняються міри по забезпеченню доказів також у наступних 

випадках: якщо будь-які дії або бездіяльність позивача завдали збитків; якщо 

встановлюється відсутність порушення або спроби порушення права на 

об’єкти інтелектуальної власності; згідно рішення суду; в інших, 

передбачених законом випадках. У випадку ініціювання процедури 

забезпечення доказів, до пред’явлення позову, на рахунок судового виконавця 

вноситься застава, у розмірі 20% від вартості майна, а якщо така сума не 

визначена, встановлюється фіксована сума в 5000 леїв. [99] 

Інший підхід до забезпечення доказів прослідковується в Білорусії, 

зокрема ст. 234 ЦПК Республіки Білорусь, передбачає забезпечення доказів 

виключно судом як до, так і після подачі позову, не визначаючи відповідних 

способів. Нотаріус забезпечує докази тільки у випадку коли вони потрібні для 

ведення справ в органах іноземних держав. Підставами забезпечення є 

побоювання, що подача відповідних доказів стане неможливою або 

утрудненою. [100] 

Формула забезпечення доказів Казахстану виглядає наступним чином. 

Способи забезпечення відповідають способам, що застосовуються в 

Республіці Молдова. Забезпечення доказів до подання позовної заяви 

здійснюється нотаріусами, після подання – судом. [101] 

Загалом спостерігається єдність підходів до забезпечення доказів 

практично всіх країн Співдружності Незалежних Держав, про що говорять вже 

проаналізовані матеріали та ЦПК Вірменії (ст. 65) [102], ЦПК Узбекистану (ст. 

61-64) [103], ЦПК Азербайджану (ст. 85-87) [104], тощо. 

Відмінні підходи до ключових характеристик інституту забезпечення 

доказів спостерігаються в законодавстві деяких інших країн. Корисними для 

дослідження видаються законодавчі норми Японії. Зокрема Відповідно до ст. 

234 - 242 ЦПК Японії, питання про забезпечення доказів вирішується 
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виключно судом, у випадках, коли існують обставини, за яких було б важко 

скористатись доказами, за умови, що вони не досліджувались раніше. 

Клопотання про забезпечення доказів може бути подано до та після подачі 

позовної заяви, проте в першому випадку суд в праві призначити особу (special 

agent) котра буде виступати від імені опонента. В цей же час, суд може 

забезпечити докази з власної ініціативи. Ухвала про забезпечення доказів 

оскарженню не підлягає. Розгляд відбувається за участю сторін, крім випадків 

необхідності термінового проведення розгляду. Важливим є також те, що 

забезпечення доказів шляхом допиту свідка, не перешкоджає його допиту в 

подальшому. [105] 

Не визначає способів забезпечення доказів Цивільний процесуальний 

кодекс Китаю, ст. 74 якого передбачає можливість сторін процесу завернутися 

до суду для забезпечення доказів, при можливій їх втраті чи знищенні. Цією ж 

статтею встановлюється можливість забезпечення доказів з ініціативи суду 

[106]. Необхідність участі сторін при забезпеченні доказів, визначається 

судом, котрий в праві зобов’язати сторони бути присутніми при забезпеченні 

доказів [107, с. 52-53].  

Окремому регулюванню піддаються в тому числі норми щодо 

доказування Гонконгу, Малайзії, Сингапуру, що обумовлено тривалим 

пануванням Великобританії над їхніми територіями в наслідок перемоги в  

«Опіумних війнах». Безумовно більш ніж півтора віку впливу Великобританії 

обумовило глибоку інтеграцію правових принципів та методик в 

законодавство цих країн. 

Досліджуючи процедуру доказування Гонконгу, Малайзії та Сингапуру 

російськи дослідник В.А. Черепанов вказує на її схожість з процедурою 

передбаченою англійським правом. Підготовкою справи до судового розгляду 

займається спеціально уповноважена особа, майстер (Гонконг) або реєстратор 

суду (Сингапур, Малайзія), котра приймаючи позовну заяву: вирішує питання 

про видачу судового наказу про виклик відповідача; розглядає клопотання про 
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прийняття забезпечувальних заходів; виносить накази про розкриття 

документів; приймає інші рішення. [108, с. 54]  

Окремої уваги в контексті нашого дослідження потребує інститут 

розкриття доказів, як інструмент покликаний на зменшення можливості 

зловживань шляхом приховування доказів. Зокрема, якщо якась з сторін не 

розкриває всі наявні у неї докази, навіть у випадку, коли вони протирічать її 

інтересам, суд може відхилити позов, або ухвалити відповідне рішення на 

користь позивача [108, с. 56].  

Безумовно такі законодавчі положення досліджуваних країн створюють 

відповідні гарантії щодо доказування, скорочуючи при цьому тривалість 

розгляду справ, обумовлюючи відсутність додаткових ускладнень у формі 

необхідності додаткового витребування доказів, тощо. Оперує законодавство 

вказаних територій, і інститутом, який нещодавно з’явився в Цивільному 

процесі України, - можливістю сторін направити одна одній письмові 

запитання щодо обставин справи. В. А. Черепанов описуючи цей механізм 

вказує на його призначення як таке, щоб отримати зізнання або додаткові 

докази.  [108, с. 57] Примітним є те, що його виконання забезпечується таким 

же способом, як і  необхідність розкриття доказів.  

Крім розкриття документів, сторони також обмінюються письмовими 

показами свідків, включаючи висновки експертів та аффідевітами. Речові 

докази надаються суду за ініціативою сторони. Передбачена також можливість 

суду зобов’язати сторону надати речовий доказ. [108, с. 58, 61] 

Останні механізми є досить розповсюдженими в світі в силу поширення 

права англосаксонської правової сім’ї.  

Важко переоцінити важливість таких процедур для доказування в США, 

Англії та інших країнах сім’ї. Характеризуючи роль цих інститутів в судовому 

порядку вирішення спорів дослідники вказують, що обмін змагальними 

документами, взаємне розкриття доказів і нарада суддів з адвокатами є 

фундаментом підготовчої стадії американського цивільного процесу. [109, с. 

358] 
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Обмін змагальними документами або плідіювання (Pleadings) з огляду 

на ст. 27 Федеральних правил цивільного процесу США (Далі по тексту - 

ФПЦП) під цим терміном слід розуміти подачу сторонами наступних 

документів: скарги; відповіді на скаргу; зустрічного позову; відповіді на 

зустрічний позов; скарги третьої особи; відповідь на скаргу третьої особи; а 

також, за рішенням суду, відповіді на відповідь  [110]. Аналогічне правило 

містить законодавство Великобританії ст. 16  Цивільного процесуального 

кодексу якої містить положення під назвою «statements of case» [111, с. 35]. Ця 

дія є ідентичними по відношенню до  подачі заяв по суті справи в цивільному 

процесі України.  

Примітним є те, що законодавство країн англосаксонської правової сім’ї, 

стабілізує предмет доказування та захищає його від деформації вже з перших 

кроків судового врегулювання. Зокрема, наприклад аналіз індійського 

законодавства проведений суддею Y. Srinivasa Rao показує, що правки та 

уточнення до заяв по суті справи допускаються лише у разі, коли вони не 

змінюють саму структуру скарги (заяви), та є добросовісними з боку заявника. 

[112]. Таким чином, законодавець унеможливлює затягування справи 

сторонами, захищає сам процес від недобросовісного впливу сторін. 

Наступною дією після плідіювання є розкриття доказів. На цьому етапі 

фактично відбувається збір доказів сторонами. Слід відзначити, що серед 

аналізованих нами раніше механізмів саме в країнах англосаксонської 

правової сім’ї сторони мають найширші можливості щодо отримання доказів. 

Завдяки цьому, сторони завчасно можуть проаналізувати увесь масив 

доказової інформації, порівнявши її з предметом доказування та визначитись 

щодо доцільності подальшого розгляду справи.  

До методів отримання та фіксації доказів в цьому контексті належить 

механізм розкриття доказів. Зокрема в США існує процедура виявлення та 

представлення доказів (discovery). Вона являє собою обов’язок сторони  

(заявника), крім деяких виключень, не чекаючи запиту суду про відкриття 

доказів, надати іншим сторонам: контактні дані кожної людини, котра може 
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мати інформацію, що розкривається; копії або зазначення відповідно до 

категорій місця знаходження всіх документів, електронної інформації та 

матеріальних речей, які сторона має в своєму розпорядженні; розрахунок 

збитків понесених розкриваючою стороною. (підпункт А, пункту 1, ч. а, ст. 26 

ФПЦП) [110]. Також в рамках цієї процедури, розкриваються особи свідків та 

експертів, котрих сторона збирається залучити до процесу (підпункт А, пункту 

2, ч. а, ст. 26 ФПЦП) [110]. Цією ж статтею, передбачена можливість судового 

втручання щодо представлення доказів. Однак не підлягає витребуванню 

зокрема інформація, що загрожує національній безпеці США та, яка може 

привести до розголошення військових таємниць [109, с. 333]. Також слід 

пам’ятати про те, що кожен штат США, може встановлювати додаткові 

виключення. 

Однією з форм такого втручання, крім іншого, за змістом ст. 34 ФПЦП 

є дозвіл суду на копіювання стороною, перевірку або дослідження доказів, що 

перебувають у володінні іншої сторони. Для цього суд може забезпечити 

доступ сторони на приватну чи іншу територію для перевірки, вимірів, огляду, 

дослідження, фотографування об’єктів, тощо. [110] 

Інші способи фіксації доказів передбачені ст. 27 ФПЦП до яких, слід 

віднести: отримання усних показань від сторін та третіх осіб (deposition);  

отримання письмових відповідей на запитання у іншої сторони 

(interrogatories); надання документів, що відносяться до справи (producing 

documents) [110].  Ст. 30-36  ФПЦП передбачена можливість надсилання 

запитів про визнання іншою стороною певних фактів. Поруч з цими 

процедурами застосовується також отримання показань даних під присягою, 

перед відповідною посадовою особою (affidavits) [113]  

Важливо зазначити, що інформація, яка витребовується може не мати 

прямого відношення до предмету, а лише приводити до відповідного доказу, 

який буде мати безпосереднє відношення до предмету доказування. 

Як слушно вказує Г.О. Аболонін, процедура «discovery» служить двом 

цілям. По-перше, вона дозволяє сторонам краще підготуватись до суду, 
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зрозумівши, якими доказами володіє опонент. По-друге, вона дозволяє 

отримати доступ до окремих доказів, якими володіє опонент і які в іншому 

випадку були б недоступними. [114, с. 212 ] 

Праву США відомі також забезпечення доказів до подачі позову. Ця 

процедура регламентується ст. 27 ФПЦП. Відповідно, до якої заінтересована 

особа може звернутись до окружного суду за місцем проживання майбутнього 

відповідача з відповідним клопотанням. Способами забезпечення доказів в 

цьому випадку будуть: усний або письмовий допит осіб; дослідження 

документів або речей; освідування розумового або фізичного стану громадян 

[110]. 

Забезпечення доказів в США, як стверджує В.К. Пучинський можливе 

також після розгляду справи, перед подачею апеляційної скарги. Ціллю такого 

забезпечення є фіксація інформації яка буде потрібна після скасування 

рішення і повернення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. [109, 

с. 331-332] 

Важливим є також питання про санкції за недотримання збереження 

доказів. В США такі санкції, залежно від штату, можуть бути як фінансового 

характеру, так і у вигляді судового рішення на користь іншої сторони в 

наслідок дії концепції «висновок навмисного знищення». Наводячи приклад 

застосування таких санкцій А.Ю. Каламайко приводить випадок з практики у 

справі United State vs Philip Morris де за невиконання посадовими особами 

компанії припису суду про збереження доказів відповідно до політики 

«роздрукувати та зберегти», суд не дозволив використати покази цих 

посадовців. Також на компанію був накладений штраф у розмірі 2,75 млн. 

доларів. Така санкція була застосована за знищення електронних поштових 

повідомлень. [83, с. 437] 

Хоча така система розкриття доказів є затратною для особи котра 

повинна їх розкривати та пов’язана з значною кількістю труднощів щодо 

належного виконання обов’язку з розкриття. Крім цього, як вказують деякі 

дослідники така побудова системи може призводити до зловживань. Зокрема 
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«fishing» доказів без мети ініціювання судової процедури, як засіб пошуку 

компромату, виснаження опонента, тощо [115]. Проте, можна стверджувати  

що корисний ефект від таких процедур все ж перевищує можливий негативний 

вплив, що підтверджується також тим, що як стверджує А.Я. Клейменов 

більше 90 % справ в США вирішуються на етапі підготовки справи до розгляду 

[116]. 

Дещо відрізняється процедура розкриття доказів у Великобританії в 

порівнянні з США. Зокрема згідно ст. 31.5 Правил цивільного процесу (далі 

по тексту ПЦП), суддя приймає активну участь у визначенні механізму 

розкриття доказів сторонам. Під час процедури зустрічі суду з сторонами (case 

management conference), до якої сторони обмінюються інформацією про наявні 

в них докази, вартість їх розкриття та оптимальний для них механізм їх 

розкриття. За результатами цієї процесуальної дії, суддя обирає механізм, 

обсяг, тощо розкриття доказів сторонами, при цьому важливу роль відіграє 

попередня домовленість сторін [117]. 

В цьому контексті особливої актуальності набуває необхідність фіксації 

домовленості сторін. Для цього законодавець запровадив особливу модель, 

«допроцесуальний протокол» (preaction protocol), в якому сторони фіксують 

дії щодо передачі одна одній інформації відносно майбутнього судового 

процесу. У літературі наводяться деякі цілі ведення протоколу: заохочення 

обміну інформацією та доказами; надання можливості сторонам уникнути 

судового процесу шляхом досягнення угоди; допомога ефективному 

управлінню рухом справи, у випадку не можливості уникнення суду  [111, с. 

25].  

Існують також і деякі відмінності в процесуальному оформленні доказів. 

Наприклад, отримання показаннь свідка до початку процесу допускаються 

лише за умови розпорядження суду. Ці покази надаються призначеній особі 

або безпосередньо суду (ст. 34.8 ПЦП) [117]. 
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Отже, в Англії з одного боку потенційно зменшується навантаження на 

сторони, а з іншого певні процедури дещо ускладнені та не допускають їх 

проведення без контролю суду.  

Наступним кроком є висвітлення особливостей інституту забезпечення 

в цивільному процесі на теренах континентальної Європи. 

У Німеччині процес забезпечення доказів (Beweissicherung) 

регламентований § 485-494а Цивільного процесуального уложення (Далі по 

тексту - ЦПУ) [118]. Законодавчим актом не врегульована сутність 

забезпечення доказів. Німецькі юристи характеризуючи цей інститут, 

вказують, що у разі, коли існує ризик що представлення доказів стане 

неможливим, ускладненим або доказ необхідний для початку судової 

процедури, сторона в праві звернутися до суду для його забезпечення [119]. 

В цей же час, ст. 485 ЦПУ визначає, як підставу забезпечення доказів  

вмотивованість тверджень про те, що докази можуть бути втрачені або їх 

використання буде утрудненим, ще одною підставою для забезпечення доказів 

є згода на це іншої сторони. Докази забезпечуються шляхом перевірки 

свідчення, допиту свідка, призначенням експертизи. До пред’явлення позову, 

призначення експертизи є обов’язковим: для визначення стану людини або 

цінної речі; причин тілесних ушкоджень, матеріальних збитків; розміру 

тілесних ушкоджень,  матеріальних збитків. [118] 

 Стаття 486 ЦПУ, визначаючи підсудність розгляду заяв про 

забезпечення доказів, встановлює можливість проведення процедури 

виключно судом. Зокрема, у разі, якщо провадження по справі розпочато, 

заява подається до суду, котрий розглядає справу. У разі подання заяви у 

невідкладних випадках та у разі, коли позов ще не подано, до окружного суду 

за місцем знаходження доказів.  Заява про забезпечення доказів має містити: 

дані опонента; інформацію про докази, котрі мають бути забезпечені; дані про 

свідків чи інші докази; аргументацію необхідності забезпечення ст. 487 ЦПУ. 

Суд визначає термін для подачі позову самостійно у разі подачі заяви про 

забезпечення доказів до подання позовної заяви [118]. 
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Дещо інше регулювання досліджуваного інституту містить ЦПК 

Франції, так, ст. 145 залишає відкритим перелік підстав для забезпечення 

доказів, ініціація відбувається за зверненням сторони, не встановлюється 

також перелік способів забезпечення. Законодавство оперує досить 

загальними фразами, що в дослівному перекладі означають «законна причина» 

та «прийнятні міри». Забезпечення доказів здійснюється судом. В той же час 

ст. 146 містить застереження, про неможливість допиту свідка, у разі не 

доведення можливості його допиту в майбутньому. Необхідність, доцільність, 

сукупність мір та їх коригування щодо забезпечення доказів за змістом ст. 147-

149 залишається на розсуд суду. Оскарження забезпечення не допускається. 

Дещо послаблюючою регулювання видається положення статті 144, що 

передбачає вільність у зверненні до суду, його обмеженість щодо відмови 

задоволення звернення [120]. Аналізований нормативний акт розповсюджує 

забезпечення доказів тільки на досудову стадію, положення цього кодексу 

відповідно містять норми щодо витребування, допиту свідків, тощо, які 

ініціюються в процесі судового розгляду. Проте, як видно з вищенаведеного, 

ще до судового розгляду сторони мають широкі можливості щодо отримання 

доказів та їх фіксації.  

Схожі положення містять норми ст. 297-298 ЦПК Іспанії. Відповідно до 

яких, заінтересована особа, до початку судового процесу може звернутися до 

суду для забезпечення доказів. Причинами такого звернення є запобігання 

такій поведінці опонента або звичайним подіям, котрі можуть знищити, 

змінити докази, або створити таку обстановку, за якої буде безрезультатно 

посилатися на нього. Вибір найефективнішого способу забезпечення 

залишається за судом. Суд, також, може зобов’язати осіб вчинити або 

утриматись від вчинення дій, що забезпечується судовим примусом та 

гарантіями. У разі не подання заявником позову протягом 20 днів, 

забезпечення скасовується а сам заявник несе витрати та збитки. Проте в заяві 

заінтересована особа все ж має обґрунтувати належність доказу, причини з 

яких він може бути втрачений та гарантувати покриття збитків спричинених 



 

 
 

106 

забезпеченням. Розгляд заяви відбувається за участю заявника та, якщо 

необхідно опонента. Однак, у виключних випадках, для пришвидшення 

процедури, суд може вийти за рамки передбаченого порядку. Рішення про 

забезпечення підлягає оскарженню [121]. 

Загалом порядки забезпечення доказів на території континентальної 

Європи суттєво не відрізняються. Складною є також і імплементація до 

національного законодавства держав механізмів, історично не притаманних 

правовій традиції. Хоча цей процес на даний час, хоч і повільно, але прогресує. 

Розповсюджується аффідевіт, гарантії забезпечення доказів, тощо. 

 

Висновки до розділу 2 

Цивільне процесуальне законодавство, містить детально 

регламентований порядок забезпечення доказів. Однак цей порядок не 

позбавлений недоліків, та потребує вдосконалення для його ефективного 

використання в сучасних умовах. Зокрема, важливими в контексті підвищення 

результативності досліджуваного інституту є питання отримання результату 

забезпечення доказів у вигляді заволодіння заявником доказами чи отримання 

результатів їх процесуальної фіксації до подачі позовної заяви.  

Іншою нагальною проблемою, є звуження підстав для забезпечення 

доказів тими ситуаціями, що можуть виникнути в майбутньому. ЦПК України 

2004 р. визначав матеріальною стороною підстав до забезпечення доказів ті 

ситуації, що можуть виникнути в майбутньому і ті ситуації, котрі вже мають 

місце, хоча процесуальною нормою все ж звужував їх до майбутніх проблем 

пов’язаних з отриманням доказів. Вбачається, що таким чином безпідставно 

обмежується право особи на отримання доказів, зважаючи ще й на те, що у 

майбутньому неможливість отримання доказу нікуди не зникне. Тому 

видається необхідним розширення підстав забезпечення доказів на ситуації, 

що вже мають місце. Особливої актуальності ця модель набуває в умовах 

досудової стадії, за якої набуття найширшого спектру доказового матеріалу 

носить першочерговий характер. 
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Невиправданою видається також можливість оскарження ухвали про 

забезпечення доказів. Безперечно, будучи проявом змагальності, ця діяльність 

є виправданою, проте з іншого боку, оскарження не несе жодних наслідків 

щодо її виконання, водночас, оскарження може бути задоволене (в. т. ч. з 

формальних причин), і як наслідок, набутий доказ має визнаватись 

недопустимим. Таким чином особа може бути штучно позбавлена можливості 

послатись на доказ, що є недопустимим та зумовлює перегляд можливості 

оскарження ухвали про забезпечення доказів.   

Дискусійним є також справляння збору за подачу заяви про 

забезпечення доказів. Безперечно, забезпечення доказів пов’язане з 

додатковою діяльністю суду, проте  характер розміру ставок судового збору, 

показує залежність його величини не від кількості судових засідань, а від ціни 

позову. Таким чином, справляння судового збору за подачу заяви про 

забезпечення доказів після відкриття провадження у справі є недоцільним. У 

разі подання заяви про забезпечення доказів до подачі позовної заяви, 

справляння судового збору, є виваженим з огляду на необхідність діяльності 

суду поза межами процесу та забезпечує оплату роботи суду, проте в 

подальшому сплачені суми повинні зараховуватись до судового збору за 

подачу позовної заяви. Така модель, крім іншого допоможе уникнути, як 

вбачається штучного розмежування застосування способів забезпечення 

доказів у розриві з інститутом забезпечення доказів. 

Чинний ЦПК України, відійшов від моделі подання доказів до розгляду 

справи по суті, передбачивши механізм, за яким докази мають бути подані (в 

переважній своїй більшості) разом з поданням позовної заяви. Водночас, ЦПК 

України містить норми, щодо можливості подання доказів в підготовчому 

провадженні. З іншого боку підготовче провадження не проводиться у випадку 

розгляду справи у порядку спрощеного провадження. Таким чином, 

можливість застосування інституту забезпечення доказів після відкриття 

провадження у справі є неоднозначною за звичайних умов, та неможливим у 

випадку розгляду справи в порядку спрощеного провадження. Така ситуація є 
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негативною та ще раз підтверджує необхідність розширення підстав 

забезпечення доказів до подачі позовної заяви, відповідно до концепції за якої 

їх збір здебільшого відбувається до подачі позову. З іншого боку сам предмет 

доказування змінюється та деформується в ході розгляду справи, що зумовлює 

необхідність пошуку моделей за яких можливість отримання та подачі доказів 

буде супроводжувати весь судовий процес. Крім того не визначеною є 

можливість використання інституту забезпечення доказів в інших видах 

проваджень, що потребує подальшої регламентації.  

Подальшої гармонізації з іншими нормами ЦПК України потребує також 

механізм зустрічного забезпечення який використовується в рамках 

забезпечення доказів, щонайменше шляхом внесення відповідних змін до ч. 2 

ст. 154 ЦПК України, які дозволять використовувати цей механізм в межах 

досліджуваного інституту. 

Проведене дослідження показало, що найдієвішим способом 

забезпечення доказів є саме судовий механізм. Звісно, заінтересована особа 

може застосувати прийоми отримання та фіксації доказів не звертаючись до 

суду, проте ефективність таких заходів все ж залишається сумнівною та такою, 

котра не може бути результативною щодо всього спектру доказів. Зокрема, 

договірні забезпечувальні заходи здебільшого не забезпечують достовірність 

доказів, право на отримання інформації особою самостійно, значною мірою 

обмежується комерційною таємницею, захистом персональних даних, тощо. 

Не може застосувати повний спектр засобів для забезпечення доказів і адвокат, 

володіючи таким же апаратом щодо цих дій, як і фізична особа, за винятком 

п’ятиденного терміну розгляду адвокатського запиту. Дещо розширеними 

повноваженнями щодо отримання та фіксації інформації наділені 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та прокурор, проте ці 

особи беруть участь у цивільному процесі лише в певних випадках. 

Новелою чинного ЦПК України, є можливість забезпечення доказів 

шляхом проведення експертизи без звернення до суду для її призначення, 
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проте при цьому необхідно зберегти об’єкт експертизи та володіти ним для 

надання експерту. Тож використання цього методу є обмеженим. 

Такою, що суперечить природі нотаріату, видається пропозиція 

наділення нотаріуса повноваженнями щодо забезпечення доказів, хоча 

перспективним є проведення огляду інтернет сторінок нотаріусом, як 

окремого, виключного способу забезпечення ним доказів для цивільного 

процесу. Проте допущення такої можливості потребує додаткового аналізу 

можливостей фіксації та отримання електронних доказів, як специфічного 

виду інформації, на що ми звернемо увагу в подальшому. 

Дослідження закордонного досвіду регулювання та використання 

інституту забезпечення доказів показало, що моделі та особливості 

наповнення інституту, що вивчається тісно пов’язані з особливостями 

правового устрою кожної окремої країни. Основні відмінності в устрої самого 

механізму простежуються передусім між країнами різних правових сімей та 

обумовлені особливостями доказування, розкриття доказів та статусом 

судових і позасудових інституцій. Встановлено, що механізм, який 

використовується в Україні, найбільш близький до аналогічного механізму 

країн центральної Європи. 

Основні результати розділу дисертаційного дослідження опубліковані в 

наукових працях автора [122 -126] 
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ДОКАЗІВ 

 

3.1 Особливості забезпечення показань свідків 

 Показання свідка, будучи одним з основних та найбільш важливим 

засобом доказування, відіграють дуже важливу роль в процесі доказування. 

Ретроспектива показує, що з давніх часів, показання свідків виступали 

подекуди чи не єдиним основним доказом у справах, що посилює необхідність  

глибокого дослідження такого важливого інструменту. В цей же час 

особливості сприйняття інформації, що надають свідки, необхідність 

спеціального режиму її фіксації для зменшення ризиків витоку спотвореної, 

неправдивої інформації до цивільного судочинства, як і уникнення різного 

роду дефектів інформації в силу психічних, фізичних та психологічних 

особливостей людини яка її надає та особи що її сприймає, обумовлюють 

необхідність використання спеціальної процедури. Ця процедура дозволяє 

максимально виключити можливі негативні наслідки від сприйняття 

аномальної інформації у цивільному судочинстві, для прийняття виваженого 

рішення, уникаючи можливостей впливу різного роду зловживань з боку 

учасників процесу. Однак, ця ж обставина зумовлює складність розуміння, як 

самого явища – свідка, так і можливості вдосконалення методик та способів 

отримання інформації від нього. В цей же час, категорія свідка як індивіда є 

міждисциплінарним об’єктом дослідження щонайменше двох наук, правової 

науки та психології, що ще більше ускладнює її сприйняття та усвідомлення. 

У цивільному процесі потреба в показаннях свідка виникає в трьох 

випадках: для встановлення фактів, які не можна документально закріпити; 

для з’ясування обставин, які були у свій час документально оформлені, але 

документи втрачені і відновити їх неможливо; для дослідження вірогідності 

засобів доказування. [46, с. 261] 

Особливості статусу свідка та процедури проведення його допиту 

детально врегульований в ст. 69-71, 90-91, 147, 219, 230-233 ЦПК України. 
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Особливості механізму отримання показань свідків та їх забезпечення, як дії 

процесуальної, обумовлені та побудовані на матеріальних особливостях 

статусу свідків, їх ролі в судовому процесі а також напрацьованими століттями 

досвідом та комплексом уявлень суспільства про цих учасників цивільного 

процесу.  

Звертаючись, до тлумачних словників, бачимо, що поняття «свідок» 

зустрічається в ньому щонайменше у трьох, хоча, певним чином, споріднених 

значеннях: 1) Людина, що була присутня при якій-небудь події, пригоді й 

особисто бачила що-небудь; 2) Особа, яку викликають до суду для посвідчення 

відомих їй обставин. 3) Особа, присутня при чому-небудь для офіційного 

підтвердження дійсності або правильності чогось [127, с. 76]. Основна цінність 

та відмінність свідків від інших учасників процесу полягає, крім іншого, в 

юридичній незаінтересованості від результатів вирішення спору. Також свідок 

є унікальним носієм інформації про обставини та факти, що є результатом їх 

сприйняття свідком особисто. Свідки є незамінними джерелами доказової 

інформації в судовому процесі.  

Фахівці з цивільного процесу, в переважній більшості не відходять від 

легального тлумачення викладеного в ч. 1 ст. 69 ЦПК України «Свідком може 

бути особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи», що 

говорить про єдність думок науковців з цього приводу. Однак, означуючи 

аналогічне визначення ЦПК України 2004р. деякі дослідники все ж нарікали 

на його недосконалість. Зокрема, О.О. Грабовська виправдано стверджувала 

про можливість сприйняття цього поняття, таким чином, що до нього увійдуть 

показання свідка про обставини, які відомі йому з інших джерел, а сам він 

безпосереднім свідком подій не був [33, с. 334]. Проте це важливе питання 

було вирішене в новому ЦПК України, в якому за змістом ст. 90 передбачено 

недопущення сприйняття показів свідка у разі, коли він не може назвати 

джерела своєї обізнаності. В цій же статті передбачений обов’язок допиту 

свідка, котрий є першоджерелом інформації та встановлено правило 

недопущення «показань з чужих слів», хоча з виключенням «якщо показання 
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не підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими згідно з 

правилами цього Кодексу», - ч. 2  ст. 90 ЦПК України.  

Загалом, доречним є твердження Т.М. Кучер, про те, що  «отримання 

відомостей від суб’єкта є складним процесом, оскільки об’єктом дослідження 

виступають ментальні компоненти, за які відповідає психіка людини, що дає 

змогу її носію не лише сприймати навколишній світ з усіма його форами, 

видами, процесами, тощо, а й акумулювати, отриману інформацію про всесвіт, 

обробляти її та відтворювати» [62, с. 224].  Саме ця обставина є 

основоположною при формуванні процедури допиту свідка, як засіб 

сприйняття та закріплення інформації від нього. 

Характеризуючи інститут свідка в судовому процесі, Н.А. Новікова 

вказує на певні характеристики: 1) Свідком може бути тільки фізична особа; 

2) Свідок може мати такий фізичний та психічний розвиток, що дає йому 

можливість правильно сприймати обставини та/або висловлюватись про них; 

3) Свідок повинен володіти інформацією необхідною для вирішення справи; 

4) Свідок не повинен мати юридичної заінтересованості у результатах 

розгляду справи; 5) Свідок сприймає обставини справи безпосередньо або 

опосередковано; 6) Сприйняття обставин справи свідком не пов’язано з її 

розглядом; 7) Залучення особи в якості свідка у цивільну справу відбувається 

на підставі ухвали суду. [128, с. 42] З чим варто погодитись за певним 

виключенням, яке стосується юридичної заінтересованості та 

опосередкованості сприйняття обставин справи свідком. 

З аналізу процесу отримання показань свідка в цивільному процесі, 

вбачається, що він складається з етапів ініціювання, підготовки, виконання. 

Ініціювання процедури, відбувається за активної участі учасника справи 

(ч. 1 ст. 91 ЦПК України), особи, яка може набути статусу позивача  / учасника 

справи (ч. 1 ст. 116 ЦПК України) та за ініціативою суду у справах окремого 

провадження, хоча ЦПК цього прямо не визначає. Необхідною умовою 

ініціації процесу з ініціативи учасника справи або особи, що може набути 

статусу позивача є подання відповідної заяви про виклик свідка або заяви про 
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забезпечення доказів. Заява про виклик свідка має містити інформацію про 

свідка та обставини, які він може підтвердити (ч. 2 ст. 91 ЦПК України). Заява 

про виклик свідка подається до або під час судового засідання, або до першого 

судового засідання у випадку розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження (ч. 3 ст. 91 ЦПК України). Заява про забезпечення 

доказів подається до або після подачі позовної заяви, як нами вже вказувалось 

раніше. 

Різні можливості долучення до справи свідків мають наслідком різні 

підстави та форми закріплення доказів, та наслідки в цілому. А саме:  

- у разі залучення свідків за механізмом подачі заяви про виклик 

свідка або про забезпечення доказів після відкриття провадження у 

справі, результатом є загальна форма закріплення фіксування 

судового процесу, в той час як за механізмом забезпечення доказів 

до подачі позовної заяви, та у випадку судового доручення іншому 

суду про допит свідка, показання закріплюються окремим 

протоколом допиту; 

- подаючи заяву за забезпечення доказів як до, так і після відкриття 

провадження у справі заявник зобов’язаний послатися в ній на 

обставини, що свідчать про можливу втрату або складнощі у 

збиранні відповідного доказу в майбутньому, в той час, коли заява 

про виклик свідка цього не передбачає; 

- подання заяви про виклик свідка передбачає її розгляд з 

обов’язковим повідомленням сторін, за виключенням випадків ч. 4 

ст. 118 ЦПК України, в цей же час розгляд заяви про виклик свідка, 

повідомлення інших учасників не передбачає; 

- за подання заяви про забезпечення доказів судовий збір сплачується, 

на відміно від заяви про виклик свідка; 

- ухвала про забезпечення доказів підлягає апеляційному оскарженню, 

в той час, як для ухвал що містять вказівку на виклик свідка 
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апеляційне оскарження не передбачене за змістом ч. 1 ст. 353 ЦПК 

України; 

- за наслідками подання заяви про забезпечення доказів допит 

проводиться завчасно, за наслідками подання заяви про виклик 

свідка, допит проводиться під час розгляду справи по суті. 

Також, на даному етапі нашого дослідження варто зазначити, що в силу 

норми ч. 5 ст. 128 ЦПК України про необхідність вручення повідомлення 

особам, що викликаються, передбачається, що останнє повинно бути вручене 

не пізніше п’яти днів до судового засідання. 

Вбачається, що у зв’язку з особливостями дослідження такого виду 

доказу, складністю змісту, та роллю,  є виправданим встановлення саме такого 

подвійного механізму їх залучення у справу. Оскільки, забігаючи на перед, 

дуже важливим та суттєвим є дослідження показань свідків за участі всіх 

учасників цивільного процесу, саме на стадії розгляду справи по суті. Адже за 

таких умов, вже визначений предмет доказування у справі, що залишає 

свідкам роль спростування або підтвердження обставин. 

Після прийняття судом відповідної заяви, розпочинається етап 

підготовки. Початковою стадією цього етапу є постановлення ухвали про 

виклик свідка, в якій суд визначає час прибуття свідка до суду (зважаючи на 

зміст ч. 2 ст. 69 ЦПК України про обов’язок свідка з’явитись в певний час), 

попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві 

показання чи відмову від давання показань (ч. 4 ст. 91 ЦПК України). Слід 

зазначити, що за змістом цієї ж статті, до переліку ухвал, якими суд вирішує 

питання про виклик свідка, законодавець відніс ухвалу про відкриття 

провадження у справі. Ця обставина включає у відправну точку для подачі 

заяви про виклик свідка, час подачі позовної заяви. Не обов’язковою є також 

присутність свідка у судовому засіданні фізично в зв’язку можливості його 

участі в ньому в режимі відеоконференції (ст. 69 ЦПК України). Щодо якої, 

ЦПК України встановлює презумпцію згоди учасників справи на допит свідка 

у віддаленому режимі, тобто у режимі відеоконференції.  Навіть у разі 
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наявності заперечень у сторін, суд може дозволити дію у такому режимі, якщо 

у свідка відсутня можливість з’явитися до суду з поважних причин. 

У разі подання заяви про забезпечення доказів шляхом допиту свідка, до 

подання позовної заяви суд перевіряє інформацію щодо місця знаходження 

свідка, та за необхідності, доручає іншому суду провести допит, в межах його 

територіальної юрисдикції (ст. 87 ЦПК України). Такі дії мають вчинятися 

судом автоматично, без додаткових клопотань заявника. Крім іншого в ухвалі 

визначається перелік питань, що необхідно поставити свідку, який формується 

з питань поставлених учасниками справи та судом, що обумовлює 

необхідність додаткового визначення запитань свідку з такого роду заяві. В 

цьому разі, суд котрий виконує допит фактично оформлює протокол допиту 

свідка, який в подальшому розглядається в судовому засіданні суду, котрий 

розглядає справу. Суд, якому доручено провести допит свідка, не може 

відмовитись від виконання відповідної ухвали.  

Також вирішуючи питання про виклик свідка, у відповідності до ч. 2 ст. 

135 ЦПК України суд може зобов’язати заявника попередньо оплатити 

пов’язані з цим витрати. Інших спеціальних вимог до ухвали про виклик свідка 

ЦПК не містить. 

Діями, що забезпечені судовим примусом на цьому етапі є привід свідка, 

як реагування з боку суду на невиконання передбаченого ч. 2 ст. 69 ЦПК 

України обов’язку свідка з’явитись за викликом суду, у визначений час для 

дачі показань. Привід свідка регулюється ст. 147 ЦПК України, відповідно до 

якої цей спосіб примусу використовується до свідків, які без поважних причин 

не з’явились за викликом суду, що кореспондується обов’язком свідка 

повідомити суд про неможливість явки заздалегідь (ч. 3 ст. 69 ЦПК України). 

Питання про привід свідка вирішується ухвалою, та виконується органами 

Національної поліції України. Виключеннями, щодо яких не може бути 

застосований привід є особи, які не можуть бути допитані відповідно до ст. 70 

ЦПК України, малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, інваліди І та ІІ 
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груп, особи котрі доглядають дітей віком до шести років або дітей інвалідів (ч. 

4 ст. 147 ЦПК України).  

До превентивних заходів забезпечення виконання обов’язків свідком, 

слід також віднести накладення штрафу в порядку ст. 148 ЦПК України. 

Після явки в судове засідання, порядок допиту свідків регламентований 

ст. 230-232 ЦПК України. Слід відзначити, що дотримання цього порядку є 

принциповим та дуже важливим для нашого дослідження. 

Згідно ч. 1, 2 ст. 230 ЦПК України свідки допитуються окремо, свідки, 

які ще не дали показань, не можуть перебувати у залі судового засідання. 

За змістом ч. 3 ст. 230 ЦПК України, головуючий суддя перед допитом 

свідка, встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання і стосунки зі 

сторонами та іншими учасниками справи, роз’яснює його права і з’ясовує, чи 

не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від дачі показань. 

Виходячи з положень ч. 5 ст. 230 ЦПК України тільки після встановлення 

відсутності перешкод для допиту суд, під розписку, попереджає свідка про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та відмову від 

дачі показань, а також приводить свідка до присяги.  

Для допиту малолітніх та неповнолітніх свідків окремі особливості 

встановлюються ст. 232 ЦПК України. Малолітні та неповнолітні свідки (до 

16-ти років) про кримінальну відповідальність не попереджаються, до присяги 

не приводяться, допит проводиться в присутності батьків, осіб що їх заміняють 

або органів опіки та піклування. В силу вікових особливостей цих суб’єктів  

батьки та інші особи, що супроводжують свідка, з дозволу суду, можуть 

ставити йому запитання, висловлювати свою думку з приводу його особи та 

змісту його показань. В силу обставин, що обумовлені психологічними 

особливостями людини, із зали судового засідання, за ухвалою суду, у 

виняткових випадках, можуть видалятися учасники справи. Показання свідка 

в цьому випадку повідомляються видаленій особі після її повернення, та 

надається можливість ставити запитання. 
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Завадами для проведення допиту свідка, відповідно до ст. 70 ЦПК 

України є статус осіб, котрі у зв’язку з фізичним станом не можуть 

допитуватись (недієздатні особи, 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), особи певних професій щодо обставин, які стали 

їм відомі в ході професійної діяльності (судді, присяжні, священнослужителі, 

особи що надають правничу допомогу або послуги посередництва), інші особи 

(наприклад ті, що мають зберігати державну таємницю, тощо), які не можуть 

бути допитані в силу закону чи міжнародного договору. Особи, котрі мають 

дипломатичний імунітет та сторони, треті особи та їх представники 

допитуються за їх згодою (ст. 70, 234 ЦПК України). Також не можуть бути 

допитані свідки які відмовились від дачі показань в силу ст. 63 Конституції 

України, що продубльовано в ст. 71 ЦПК України, якою, в свою чергу, 

передбачено обов’язок повідомити суду причини відмови. 

Заключним етапом допиту свідків є його фактичне виконання. 

Розпочинається цей етап з пропозиції суду розповісти все, що свідку відомо у 

справі (ч. 7 ст. 230 ЦПК України). Визначальним для з’ясування всіх 

особливостей та обставин є передбачене цією ж статтею, право сторін, інших 

учасників процесу та суду ставити запитання свідкові та право суду 

з’ясовувати суть відповіді свідка для виявлення неточностей та заповнення 

логічних прогалин у розповіді. Таким чином, сама присутність суду при 

безпосередньому сприйнятті інформації, що надає свідок в поєднанні з правом 

суду уточнювати відповіді та ставити йому запитання, безперечно є проявом 

принципу безпосередності дослідження судом доказів. Також, захищаючи 

свідка від понадмірного тиску, законодавець надав суду право знімати 

питання. 

У разі виявлення неправдивих показань свідка суд виносить та 

направляє окрему ухвалу прокурору чи органу досудового розслідування (ч. 4 

ст. 262 ЦПК України). 
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Важливою для цього дослідження також є можливість допитати свідка 

повторно за ініціативою сторін, інших учасників справи або суду (ч. 12 ст. 230 

ЦПК України), можливості перехресного допиту (ч. 13 ст. 230 ЦПК України) 

та можливості допиту свідка на місці його проживання (ч. 14 ст. 230 ЦПК 

України). 

В наслідок останньої процесуальної дії оформляється протоколу допиту 

свідка, який і є доказом у справі. Відповідно до ст. 233 ЦПК України показання 

свідків оголошуються та досліджуються в судовому засіданні у разі, якщо вони 

були зібрані за судовими дорученнями у порядку забезпечення доказів під час 

їх допиту за місцем проживання, або показання, дані ними в судовому 

засіданні, в якому було ухвалене скасоване рішення. Таке оголошення та 

дослідження відбувається у випадку, якщо повторне залучення цих свідків до 

нового засідання є неможливим. Встановлюючи це виключення, законодавець 

у ст. 233 ЦПК України також передбачив право учасників висловлювати своє 

ставлення до цих показань та надавати пояснення щодо них.  

Окремо варто звернути увагу на питання можливості розширення усієї 

процедури допиту свідка, на його проведення до відкриття провадження у 

справі. Як вбачається з наведеного вище, застосовується ця процедура з 

певними виключеннями. Це безпосередньо пов’язано відсутністю, у деяких 

випадках, сторін та учасників справи у процесі, що обумовлює неможливість 

постановки запитань свідку з боку учасників справи та сторін. Обмежений у 

цьому питанні, є і суд, який в силу об’єктивних причин не володіє предметом 

доказування, всією сукупністю обставин справи, тощо. Проте, сам завчасний 

допит свідка носить превентивний характер, також у разі виникнення 

складнощів у сприйнятті, відсутність сторін при допиті свідка компенсується 

можливістю його допиту в подальшому. 

Складність механізму, неможливість прогнозування точного результату 

та обставина, за якої допит свідка в переважній більшості здійснюється під час 

розгляду справи по суті, та частим відмовам заявникам у завчасному допиті 
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свідків, про що автору відомо з власного досвіду, практики шукають 

альтернативні шляхи залучення показів свідка у цивільну справу. 

Зокрема аналіз судової практики, проведений О.Г. Братель, дозволив 

науковцю відшукати близько п’ятидесяти судових рішень першої інстанції, в 

яких безпосередньо рішення приймалось на основі дослідження такого виду 

доказу, як «письмові показання свідків», які суд брав до уваги. Як стверджує 

дослідник, переважна більшість такого роду «доказів», приймалась у справах 

окремого провадження та справах позовного провадження про визнання особи 

такою, шо втратила право на користування житловим приміщенням. Ще 

більшу пересторогу викликає наведена автором інформація про те, що заявник 

або позивач у цих випадках, подає до суду письмові показання свідка відібрані 

ним самостійно, в яких підтверджуються факти перебування в родинних 

стосунках, проживання протягом тривалого часу в певному місці або 

відсутності відповідача за постійним місцем проживання протягом тривалого 

часу. Ці докази в подальшому враховувались  судом, та прирівнювались до 

показань свідка. Хоча траплялись випадки посвідчення такого роду «доказів» 

нотаріусом. Аналіз проводився на матеріалах 2007-2014 років. [129]  

Ця ситуація набула широкого масштабу, що обумовило необхідність 

втрутитись вищі судові інстанції. Так в п. 27 Постанови пленуму Верховного 

суду України «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12.06.2009 р. №2 

вказав: «Не можуть  бути  використані як показання свідків їх письмові  

пояснення,  тому у відповідних випадках (наприклад, якщо пояснення таких 

осіб мають значення для справи і допитати їх неможливо) вони  приймаються 

судом як письмові докази» [130] 

Допускаючи цей механізм вирішення проблеми, як видно з 

вищенаведеного, суд все ж передбачив виключний випадок сприйняття таких 

доказів як письмових. Проте, в силу наведених нами вище особливостей самої 

категорії свідка,  письмові його пояснення, все ж не є повноцінним доказом у 

справі. Також слід зважити, на те, що  використання відібраних стороною 
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процесу пояснень, як і пояснень підпис на яких завірений нотаріусом, є 

прямим порушенням принципу допустимості доказів. Тож їх залучення до 

цивільного процесу є таким, що порушує процесуальний порядок та в 

принципі є не припустимим. Відсутня, за умов використання цих механізмів, 

також можливість суду та учасників справи при дослідженні таких доказів  

повноцінно їх сприйняти, в наслідок неможливості уточнення деталей, 

визначення джерел обізнаності особи, тощо. Нажаль, ми ще будемо 

зустрічатися з цим явищем, в силу вищенаведеної позиції Верховного суду 

України. 

Стаття 57 ЦПК України 2004р. формально не виділяла письмових 

пояснень сторін як доказів, проте дослідження судових рішень, показує, що 

вони є досить розповсюдженими в судовій практиці та сприймаються як 

письмові докази. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень [131], 

дає підстави стверджувати про наявність в ньому величезного масиву рішень 

де письмові пояснення сторін та третіх осіб приймались судом за письмові 

докази. Для прикладу можна привести: Рішення Деснянського районного суду 

м. Київ від 23 червня 2017р. у справі № 754/34/17, де судом були сприйняті 

письмові пояснення позивача [132]; Рішення Київського районного суду м. 

Одеси від 26.04.2017р. у справі № 2/520/4303/17, в якому суд послався на 

пояснення відповідача [133]; Рішення Софіївського районного суду 

Дніпропетровської області від 16 березня 2015р. у справі № 193/2113/14-ц, в 

якому суд послався на пояснення третьої особи [134], тощо.  

Ця конструкція була відома ЦПК 1963р., проте в ЦПК України 2004 р., 

як і в чинному ЦПК України свого відображення не знайшла. Думки науковців 

з цього приводу розділились, проте більшість все ж вбачають можливим та 

доречним повернення конструкції ЦПК 1963р., за якою, такого роду, 

пояснення слід визнавати доказами. На підтримку цієї позиції виступають  В.І. 

Тертишніков, який вказує, «…«тотальний» допит, як уявляється, протирічить 

засадам цивільного судочинства, перш за все, диспозитивності та змагальності. 

… далеко не всі сторони, треті особи та їх представники побажають, щоб їх 
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допитували як свідків. У зв'язку з викладеним, вважаємо за необхідне зміну 

деяких норм цього Кодексу … у тому напрямку, щоб визнати за поясненнями 

сторін та ін. сили та значення засобів доказування.» [135, с. 78-79].  Позиції 

визнання пояснень сторін доказами притримуються також С. Я. Фурса, Є. І. 

Фурса і С.В Щербак [136, с. 270]. Не заглиблюючись до наукової дискусії з 

цього приводу, відзначимо, що письмові пояснення сторін та третіх осіб 

набули настільки широкого поширення в практиці, що стали звичним 

інструментом для судової практики, це безумовно викликає необхідність 

їхнього сприйняття як повноцінного доказу у справі.  

На користь визнання такого роду доказу, свідчить і практика ЄСПЛ, 

який в рішенні  «Fomin v. Moldova», одним з піднятих питань було те, що 

заявник вказав на ряд додаткових аргументів, які підтверджувались доказами, 

проте національний суд ніяк на них не відреагували. Даючи характеристику 

цій ситуації, ЄСПЛ вказав на те, що «право бути почутим включає в себе не 

тільки можливість подання до суду матеріалів, але і відповідну функцію суду, 

щоб у своїй аргументації показати причини, через які відповідні подання були 

прийняті або відхилені.» [137]. В цьому ж контексті слід розглядати і письмові 

пояснення сторін. 

Загалом, слід розрізняти природу показань свідка, пояснення сторін, 

третіх осіб та їх представників, дані ними у якості свідків та письмові 

пояснення сторін та третіх осіб. 

Показаннями свідка та поясненнями сторін, третіх осіб та їх 

представників, дані ними у якості свідків є закріпленою шляхом допиту 

інформація, яка містить відомості про факти і обставини справи.  

Різниця полягає в юридичній заінтересованості цих осіб в результатах 

справи. Та, як наслідок, пов’язана з наявністю значного обсягу додаткової 

інформації, яку надають заінтересовані особи в ході допиту. Описуючи 

наповнення цієї інформації, науковці виправдано вказують, що «основний вид 

інформації … який отримується в ході допиту, є повідомлення про факти. Але 

… у процесі допиту, сторонами висловлюється також: 1) волевиявлення; 2) 
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судження про юридичну кваліфікацію; 3) мотиви, аргументи, за допомогою 

яких кожна сторона висвітлює фактичні обставини у вигідному для себе 

аспекті; 4) вираження емоцій, настроїв. При чому іноді відділити 

повідомлення про факти від інших видів інформації під час допиту конкретної 

особи непросто» [46, с. 64]. Фіксування цієї інформації, як видно з наведеного 

вище, відбувається за активної участі суду, що необхідно в тому числі для 

сприйняття та відсіювання непотрібних даних та санкціонується ним. 

Наступною важливою відмінністю є те, що під час допиту сторони, 

третьої особи та їх представників, ними можуть визнавати факти, що виключає 

їх з предмету доказування. Це на нашу думку, є одним з визначних факторів, 

віднесення представників до суб’єктів, що можуть бути допитані у якості 

свідка. 

Поряд з цим під час допиту свідка, незаітересованої особи, звісно теж 

розкривається значний масив додаткової інформації, проте ця інформаціє не є 

упередженою, що підвищує її цінність для справи. 

Суттєвою відмінністю отримання пояснень сторін, третіх осіб та їх 

представників, даних ними у якості свідка від допиту свідка є також те, що 

воно відбувається за їх згодою та навіть з власної ініціативи (ст. 92 ЦПК 

України). 

На противагу пояснень даних ними у якості свідків, письмові пояснення 

сторін та третіх осіб, вирізняються тим, що процес фіксації інформації, за 

використанням такої моделі, відбувається без участі суду та інших учасників 

справи, в силу чого, важко говорити про повне розкриття інформації, що є 

відомою особі в наслідок неможливості її стимулювання. 

Новелою чинного ЦПК України стала можливість письмового 

опитування учасників справи, як свідків. Яка за своєю суттю є симбіозом трьох 

вище досліджених інструментів. Зокрема, згідно з ст. 93 ЦПК України, 

учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним 

подається до суду, не більше 10 запитань іншому учаснику справи про 

обставини, що мають значення для справи. Інший учасник якому адресовані 
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запитання, в свою чергу, зобов’язаний надати відповіді на поставлені 

запитання (у вигляді заяви свідка), не пізніше, як за п’ять днів до підготовчого 

засідання у справі, або до першого судового засідання, розгляду справи у 

формі спрощеного позовного провадження. Заява свідка розкривається 

шляхом її направлення учаснику, що поставив запитання, у такий самий строк.  

Учасник, якому поставлені запитання, має право відмовитись від дачі 

відповідей якщо: він не може бути допитаний як свідок; у випадку відмови 

свідка від дачі показань проти себе, членів сім’ї та близьких родичів; якщо 

поставлене запитання не стосується матеріалів справи; у випадку, якщо перед 

ним поставлено більше десяти запитань (ч. 6 ст. 93 ЦПК України). Про 

причини відмови учасник зобов’язаний повідомити суд та учасника, що 

поставив запитання у строк аналогічний для надання відповіді. Ці підстави 

перевіряються судом за клопотанням іншого учасника, який може визнати 

підстави відсутніми зобов’язавши учасника надати відповіді на запитання (ч. 

7 ст. 93 ЦПК України).  

У цьому світлі, на увагу заслуговує різниця між допитом сторін, третіх 

осіб та їх представників як свідків та письмовим опитуванням учасників 

справи. Зокрема, у першому випадку необхідна згода на проведення допиту, 

за використання іншої моделі діє презумпція обов’язковості надання 

відповідей (за ст. 92-93 ЦПК України). Ця обставина, крім іншого, може 

говорити про запровадження в цивільному судочинстві процедури розкриття 

доказів стороною за аналогічними способами, що використовуються в праві 

англо-саксонської правової сім’ї. 

У разі, якщо запитання пов’язане з наданням доказів, учасник повинен 

надати копії відповідних електронних чи письмових доказів разом із заявою 

свідка (ч. 5 ст. 93 ЦПК України). 

Частина 4 ст. 93 ЦПК України регламентує вимоги щодо змісту заяви 

свідка: ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), місце проживання (перебування) 

та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, 
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номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності), відповіді 

на питання щодо обставин справи, про які відомо свідку, джерела обізнаності 

свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із 

змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих 

показань. 

Отже, у використанні наведеного вище інструменту, простежуються як 

елементи процедури допиту свідка (попередження про кримінальну 

відповідальність, право відмовитись від дачі показань, обов’язковість 

відповіді тощо) так і письмових пояснень (заява свідка все ж має ознаки 

письмового доказу).  

Беручи до уваги ст. 174 ЦПК України, яка в цілому класифікує заяви по 

суті справи та ст. 42 ЦПК України, якою визначається склад учасників справи, 

можна зробити висновок, що запитання може ставити позивач в позовній заяві, 

відповідач у відзиві, треті особи в поясненнях щодо позову або відзиву.  

Загалом, використання письмового опитування учасників справи як 

свідків є розповсюдженою та тривалий час використовуваною процедурою за 

кордоном, називається вона «інтеррогаторі». Норми щодо «приватних питань» 

(interogatorispeciali) містились ще в Тимчасовому статуті цивільного 

судочинства Венгрії, Кроації, Славонії, Сербії і Валахії від 16 вересня 1852р. 

(Далі –СЦС), які за своєю суттю зводились до можливості заінтересованої 

особи, запропонувати суду «приватні питання» як до явки, так і під час явки 

свідка до допиту. Ці питання надавались з метою їх подальшої постановки 

судом свідку для більш точнішого зазначення події та всіх подробиць, які з 

нею пов’язані, що виходить зі змісту ст. 163 СЦС. В цей же час, ст. 177 СЦС 

дублювала можливість надання таких питань до суду, до якого вона 

зверталась, у разі виконання допиту свідка іншим судом в порядку доручення. 

«До відправки цієї вимоги в місцевий суд, про це оголошується сторона, з 

попередженням супротивної сторони, що вона має право надати всі приватні 

запитання … в запечатаному або розпечатаному пакеті, не пізніше восьми 

днів, для приєднання до вимоги», йшлося в ст. 177 СЦС [138, с. 425, 428].  
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Як вбачається з наведеного, ця формула фактично використовувалась 

для постановки саме тих запитань, на яких суду необхідно було сфокусуватися 

при проведенні допиту. 

Примітним є те, що поряд з цим механізмом, СЦС містив спосіб 

спрощеного отримання показів свідків «Простим доказом за допомогою 

свідків (prova sommaria) називається такий порядок, коли зовсім не 

призначається допит по спірним обставинам та приватним питанням, але 

свідки стверджують присягою усні або письмові свої показання. Цей рід 

доказів допускається тільки тоді, коли обидві сторони того просять», 

передбачалось ст.183 СЦС [138, с. 430]. Як бачимо, Останній механізм нагадує 

сучасний аффідевіт. 

Сучасне бачення інтеррогаторі безперечно зазнало трансформацій, та 

широко використовується, наприклад, у праві США. В Україні, дослідження 

цього інструменту фахівцями з цивільного процесу практично не 

проводились. Уільєм Бернам відносить цей механізм до способів розкриття 

доказів в цивільному процесі США. Характеризуючи цей інструмент, 

науковець наводить наступні твердження: «Опитувальний лист є підбіркою 

запитань в письмовому вигляді на які необхідно дати письмові відповіді під 

присягою. Такі опитувальні листи можуть бути направлені тільки сторонам у 

справі. … В ході процесу судового розгляду відповіді, отримані з допомогою 

опитувального листа, можна використовувати в різних цілях: як в якості 

доказу, що відноситься до справи, так і для виявлення протиріч в показаннях 

супротивної сторони. Опитувальні листи гарні тим, що обходяться дешево, та 

їх легко використовувати.» [139, с. 397]  

Російський дослідник І.Р. Медвєдєв вказує, що інтеррогаторій за своєю 

суттю розрахований на отримання пояснень сторін, які можуть виражатися у 

формі стверджень та зізнань. [140, с. 197] 

Загальні норми регулювання інтеррогаторі в цивільному процесі США 

містяться в ст. 33 ФПЦП США, яка передбачає, що у разі, коли іншого не 

передбачено або не призначено судом, сторона може подати до будь-якої 
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іншої сторони не більше 25 письмових запитань, включаючи всі підпитання. 

Додаткові опитувальні листи можуть бути вручені з дозволу суду. Відповідь 

на інтеррогаторі повинна надавати особа якій він адресований, у випадку 

адресування юридичній особі чи органу державної влади – той посадовець, 

який може надати відповідну інформацію [110]. Реалізація цього права 

відбувається без участі суду та надається сторонам в контексті обов’язку 

розкриття доказів за ст. 26 ФПЦП США. Цією ж статтею іншій стороні 

надається термін в 30 днів для надання відповідей на запитання, за 

виключенням випадків, коли такий строк встановлюється судом. Відповідь 

учасника підкріплюється його присягою. На кожне запитання має бути 

конкретна та повна відповідь. Сторона що відповідає, може заявити про 

надання копії документів замість надання доступу іншій стороні до доказів. 

Сторона, що має надати відповідь може відмовитись від її надання, 

зазначивши причини відмови, котрі оцінюються судом [110]. Проте загальне 

регулювання не дозволяє зробити висновки щодо особливостей досвіду 

використання цього механізму в США, для визначення потенційного кола 

складнощів у застосуванні його в Україні. 

Аналіз праці І.Р. Медвєдєва дозволяє вказати на інші основні 

особливості та проблемні питання використання інтеррогаторії в США, які 

стосуються як принципів так і процесуальних аспектів їх використання.  

Зокрема дослідник вказує на можливості недобросовісного 

використання права на інтеррогаторії для того щоб заплутати опонента з 

метою його відволікання від дійсно важливих для справи аспектів. Також, 

вони можуть бути використані для завантаження опонента великою кількістю 

інтерогаторі не спрямованих на встановлення фактів. Крім того, цей 

інструмент можна використати як засіб отримання інформації, що є корисною 

для сторони для нецільового використання в майбутньому, наприклад, для 

майбутніх судових процесів [141, с. 212-213].  

Нерідко інтерогаторі використовуються для отримання документів 

підміняючи собою процедуру їх витребування що є складнішою. В цьому 
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випадку, у разі коли запитується велика кількість документів та вимагається їх 

безпосередній зміст, суд вимагає використання процедури надання 

документів. Це пов’язано з розумінням інтеррогаторі як близькими за статусом 

до пояснень сторін, а не отримання документів [141, с. 224 - 225]. 

За загальним правилом кількість запитань з усіма підпитанням не 

повинна перевищувати 25, однак наприклад, в штаті Массачусетс 25 запитань 

може бути поставлена не залежності від кількості учасників з іншого боку. 

Поряд з цим, законодавство допускає ставити по 25 запитань кожному 

учаснику процесу, що викликає проблеми у разі значної кількості учасників 

(автором наведений приклад з участю більш ніж 200 заявників). Для боротьби 

з великою кількістю неявних запитань, в США діє підхід, за яким всі 

ускладнюючі фразу звороти розглядаються як окреме запитання [141, с. 229 - 

231]. 

Судова практика в США виробила також вимоги до самих запитань, які 

полягають в наступному: 1) запитання повинне бути конкретним – прямо 

направлене на отримання свідчень про факти; 2) Запитання має бути коротким; 

3) Запитання не слід формулювати альтернативно, оскільки можна отримати 

вибіркову відповідь;  4) Доволі складно визначити, про які факти слід 

запитувати - суттєві, ключові чи незначні; 5) Не потрібно відповідати на 

інтеррогаторі, де зобов’язують доказувати негативні факти  [141, с. 237 - 240]. 

У випадку ненадання відповіді стороною у встановлений строк вона 

вважається такою, що відмовилась від заперечень. З цього моменту вона 

повинна відповісти під загрозою санкцій. Проте все ж сторона може просити 

суд продовжити строк на заперечення за відповідними правилами за якими 

треба довести поважність пропуску строків [141, с. 261]. 

Свідчення в інтеррогаторі самі по собі не мають доказового значення, 

але вони можуть бути,  в тій чи іншій формі, представлені в судовий розгляд 

для отримання статусу доказів [141, с. 283]. Це безперечно пов’язано з 

особливою природою інтеррогаторі в контексті доказів. 
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За загальним правилом відповідь на інтеррогаторі не перешкоджає 

протилежному твердженню або дачі свідчень про інші факти в самому 

судовому розгляді. Сторона не зв’язана безповоротно своєю відповіддю, 

оскільки надання свідчень доказового значення не є головною функцією 

интеррогаторі, тут в першу чергу розкривається інформація. [141, с. 285] 

Дослідник стверджує, що коротко процедура інтерогаторі в США 

виглядає наступним чином: 

- Сторона присилає інтерогаторі; 

- Суперник відповідає / надає заперечення / стверджує, що інформації 

для відповіді недостатньо, одночасно показуючи, що він прикладає 

зусилля для отримання, або вказує в яких документах відомості 

можна знайти / звертається за protective order; 

- Якщо відповіді (заперечення не влаштовують) робиться спроба 

мирного врегулювання розбіжностей. При недосягненні згоди, 

подається клопотання з вимогою зобов’язати дати відповідь. До 

моменту розгляду клопотання заявник має право зняти інтеррогаторі, 

а опонент – зняти заперечення; 

- Суд в праві погодитись з запереченням / визнати відповідь 

достатньою / задовольнити клопотання але переформулювати 

запитання. Крім того, можна кожний пункт клопотання про примус 

до відповіді задовольнити не в повній мірі, а також, накладати санкції 

[141, с. 286-287]. 

Таким чином, бачимо, що інтеррогаторі, за своєю суттю є інструментом 

з глибоким правовим змістом та широкими можливостями практичного 

застосування, що викликає необхідність поглибленого вивчення цього явища, 

звертаючи особливу увагу на можливості розкриття його потенціалу в 

цивільному процесі України. Досвід набутий США є цінним для України, яка 

тільки впровадила цей механізм у судовий процес.  
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В контексті застосування інтеррогаторі в Україні, слід зазначити, що він 

безперечно виконує декілька функцій: 1. Розкриття інформації про докази та 

самих доказів в межах запитуваної інформації; 2. Є інструментом 

забезпечення доказів, оскільки дає можливість закріпити інформацію у 

належному засобі – заяві свідка, з ініціативи іншої сторони (яка ставить 

запитання). Та як супутня функція є інструментом який дозволяє запитуючій 

стороні отримувати письмові та електронні докази у справі. 

Проте, регулювання цього інструменту в цивільному процесі України 

все ж виглядає неповним, зокрема законодавець не передбачив спеціального 

способу примусу виконання обов’язку відповіді на запитання, слідуючи 

прикладу США, на нашу думку, доречно було б передбачити вимоги щодо 

лаконічності та конкретності запитань. Перспективним видається також 

запровадження можливості подачі повторного інтеррогаторі у разі 

обґрунтованої необхідності. Наприклад у випадках коли заявнику слід 

з’ясувати додаткові обставини, що мають значення для вирішення справи, які 

раніше йому були не відомі або якщо відповіді які дає особа є нечіткими, тощо. 

Загалом, слід відзначити, що поняття «по суті» яким оперує законодавець в ч. 

2 ст. 93 ЦПК України є оціночною та суб’єктивною категорією, що дає 

можливість стороні по різному трактувати її межі, а відповідно породжується 

можливість відходу від запитання. Ця обставина, загалом, негативно впливає 

та деформує ідеальні умови застосування механізму опитування, тож потребує 

вироблення шляхів щодо запобігання цим явищам та боротьби з їхніми 

наслідками. 

В силу змішаної природи поняття, виглядає передчасною назва 

інструменту, як «Письмове опитування учасників справи як свідків», оскільки 

показання свідка, здобуваються іншим шляхом та мають іншу доказову силу. 

Безперечно, позитивним є обов’язок підкріплення відповідей на запитання 

відповідними доказами, як підкріплення пояснень заінтересованої у результаті 

вирішення спору особи. 



 

 
 

130 

Також до механізму інтеррогаторі в Україні з недосліджених причин 

законодавцем не була включенна присяга відповідаючої сторони як 

обов’язкова умова для відповіді. Слід відзначити, що в науці зустрічаються 

думки щодо необхідності виключення присяги, як застарілого поняття. Проте, 

погодитись з цим неможна, адже присяга є відомою ще римському судовому 

процесу, використовується як додаткова гарантія достовірності пояснень та 

психологічно дисциплінує особу. 

Крім того, варто пам’ятати про необхідність при складенні запитань та 

оцінці відповідей на них як доказів, необхідно враховувати загальні вимоги 

щодо показань свідка, які розширюються на механізм письмового опитування 

сторін як свідків таких,  як недопущення показань з чужих слів, необхідності 

встановлення джерел обізнаності особи про обставини, тощо. Це дозволить 

уникнути проблем щодо допустимості, значимості таких доказів для справи у 

майбутньому. 

Іншим способом забезпечення, залучення у справу тверджень, що 

широко використовуються за кордоном є аффідевіт та запит про визнання. 

Наприклад в Англії, аффідевітом визнається письмовий, клятвенний 

виклад показань або урочиста заява свідка. Показання, повинні бути дані в 

формі аффідевіта або замість показань свідка, або в доповнення до них, якщо 

цього вимагає суд, а також, коли це передбачено нормами законодавства, та в 

інших випадках. Аффідевіт дозволяє отримати і довести до слухання 

необхідну інформацію від свідків, учасників процесу, котрі можливо не 

зможуть з’явитися особисто та надати показання. [142, с. 203]. 

Аффідевіти широко використовуються сторонами як засіб оформлення і 

збереження свідчень отриманих до судового розгляду. Як правило, аффідевіт 

містить: інформацію про особу, що дає письмові свідченя; твердження про 

факти; клятву від імені особи, що дає пояснення про їх правдивість; підпис 

особи на дату складення аффідевіту; підтвердження нотаріуса або іншого 

уповноваженого органу, що документ підписаний автором аффідевіту [143, с. 

29].  
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Проте, використання такого способу залучення інформації до 

цивільного процесу в Україні є неможливим з огляду на наведені вище 

твердження про неможливість забезпечення доказів нотаріусом та іншими 

особами. Хоча можливість викладення свідком показань у заяві свідка, що 

посвідчується нотаріусом знайшла своє відображення у ст. 88 Господарського 

процесуального кодексу України. За якою, по суті, цей механізм є попереднім 

закріпленням інформації в заяві з можливістю її подальшої перевірки в 

судовому засіданні, на яке цей свідок зобов’язаний з’явитись. [144] 

Запитом про визнання ст. 36 ФПЦП США є конструкція, за процедурою 

зовні схожа на інтерогаторі за відмінністю того, що останній спрямований на 

отримання пояснень, а запит про визнання - на визнання факту. На відміно від 

інтерогаторі, за запитом про визнання сторона не дізнається про існування 

чого-небудь. Тут вона знає про існування відомостей, та пропонує 

супротивнику признати їх як встановлені [141, с. 292]. Таким чином, цей 

інструмент спрямований на визначення фактів та обставин, що підлягають 

доведенню в подальшому, в цей же час визначаючи, які факти та обставини 

визнають сторони справи. Це дозволяє значно звузити коло необхідних 

доказів, тощо, проте не є предметом нашого дослідження. 

Ще одним важливим аспектом для нашого дослідження є можливість 

сторін вчинення дій, щодо дискредитації показів свідка, що приводять до 

нівелювання його показань, як доказу в цивільному процесі або суттєвого 

зниження їх ваги. Безперечно, такі дії сторона може вчинити шляхом реалізації 

своїх прав в змагальній процедурі цивільного судочинства. В цьому контексті 

інтерес викликає дослідження Т. В. Рудої, щодо класифікації таких дій для 

цивільного процесу США, проте, на наш погляд ця класифікація є актуальною 

і в вітчизняному цивільному процесі. Зокрема до таких дій дослідник 

відносить: Подання доказів упередженості або особистої заінтересованості 

свідка у результатах вирішення справи; Подання доказів фізичних, або 

розумових вад свідка; Подання доказів недобросовісного характеру свідка; 

Подання доказів, що свідчать про суперечності у свідченнях різних свідків 
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щодо певної обставини; Подання доказів, які свідчать про розбіжності у 

показах одного і того ж свідка щодо певної обставини [145, с. 75]. 

Як видно з вищенаведеного, ці дії базуються на загальних вимогах щодо 

особи свідків, та розбіжностей щодо їх свідчень. Безумовно такі конструкції 

мають право на існування в рамках цивільного судочинства України та 

характеризуються підвищеною концентрацією уваги сторони на порушеннях 

процесуального порядку допиту свідка.  

Отже супротивна сторона крім можливості уточнення показань свідка, 

можливості керування логічною послідовністю викладення свідчень свідками, 

має в своєму розпорядженні ще цілу низку можливих дій, що необхідні їй для 

захисту та можуть успішно реалізовуватись при його здійсненні. 

 
3.2 Особливості забезпечення речових і письмових доказів 

Особливості отримання доказів загалом, нерозривно пов’язані з 

особливостями форми доказів, що обумовлює необхідність існування 

спеціальних процедур їх сприйняття, отримання, дослідження, тощо. 

Речові та письмові докази, без перебільшення можна віднести до 

найбільш затребуваних засобів доказування, що використовуються в 

цивільному процесі. На відміно від висновку експерта та показань свідка, 

речові та письмові докази існують відокремлено від людини, а їхніми носіями 

є речі матеріального світу. Ця обставина дещо полегшує процедуру їх 

дослідження та сприйняття в контексті відсутності необхідності залучення 

спеціальних суб’єктів. Проте, доктрина права власності, особливості 

отримання інформації, різноманітні ризики, які пов’язані з втратою чи 

деформацією такого роду доказів, обумовлюють необхідність наявності  

спеціальних механізмів стабілізації, фіксації та заволодіння цими доказами. 

Здебільшого ці питання вирішуються шляхом застосування процедур 

витребування та огляду доказів, використання яких є простим та зрозумілим, 

але все ж не позбавленим проблемних питань, які породжують більш 

глобальні проблеми в захисті заінтересованою особою прав та інтересів. 
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Прикладом цьому може слугувати проблемність визначення відповідача, 

доведення дійсності обставин справи, побудова тактики захисту, тощо, про що 

нами зазначалось раніше.  

Загалом забезпечення письмових та речових доказів, в сукупності з їх 

значущістю для захисту прав та інтересів особи, слід тлумачити широко, про 

що говорить практика ЄСПЛ. Так за суттю справи «К.Х. та інші проти 

Словаччини», заявники намагались отримати фотокопії своєї медичної 

документації за сприяння уповноважених ними адвокатів. Отримавши відмову 

в закладах охорони здоров’я, заявники звернулись до національних судів, 

котрі негативно вирішили питання про можливість фотокопіювання медичної 

документації, аргументуючи свою позицію тим, що така законодавча заборона 

пов’язана з охороною персональних даних, та тим, що заявники могли 

отримати цю інформацію в майбутньому, звернувшись до суду в ході 

цивільного процесу [146, с. 126-128]. 

ЄСПЛ задовольняючи заяву, в своєму рішенні вказав на декілька 

важливих деталей:  

- «Суд погоджується з аргументами заявниць, ... що отримання 

відповідних доказів, зокрема, в формі фотокопій, було істотним для оцінки 

власних позицій у справі з точки зору ефективності реалізації права на 

відшкодування шкоди шляхом звернення до суду з приводу недоліків 

лікування.» [146, с. 136]. 

- «Захист прав особи, згідно зі ст. 6, (Конвенції про захист прав людини 

та її основоположних свобод - автор) вимагає, … щоб гарантії цього 

положення були поширені на осіб, які, подібно до заявниць, фактично 

висувають вимоги цивільно-правового характеру, проте вважають, що 

очевидна ситуація, яка випливає із законодавчих положень, перешкоджає їм 

ефективно реалізовувати своє право на відшкодування шкоди шляхом 

звернення до суду, або ж вважають, що отримати таке відшкодування буде 

важко, не аргументуючи свою позицію.» [146, с. 136]. 
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- «… обмеження виготовлення копій медичної документації не 

позбавляло заявниць можливості подати цивільний позов на основі 

інформації, яка була отримана під час ознайомлення з цими документами. 

Однак Суд вважає, що обмеження, … (у законодавстві - автор) … було 

неспіврозмірним з можливістю заявниць належно обґрунтувати свої вимоги. 

Вирішальним для з’ясування фактичних обставин їхніх справ заявниці 

вважали саме оригінали документів, зміст яких не міг бути відтворений 

вручну та який, відповідно до згаданого положення, не міг бути відомим ні 

заявницям, ні суду.» [146, с. 136]. 

- «Суд не знайшов достатніх аргументів, які б виправдовували 

перешкоджання заявницям в отриманні копій їхньої медичної документації. 

З цих же причин таке обмеження не можна вважати сумісним із ефективною 

реалізацією заявницями свого права на доступ до суду.» [146, с. 136].  

Саме такі твердження, на нашу думку, несуть в собі глибокий зміст, в 

тому числі щодо ролі забезпечення доказів в цілому, та повинні стати 

відправною точкою для дослідження відповідності вітчизняної процедури 

забезпечення доказів поставленим завданням. 

Для виявлення особливостей забезпечення письмових та речових доказів 

в цивільному процесі України, перш за все необхідно звернутися їх сутності.  

В науці, письмовими доказами прийнято вважати предмети, на яких за 

допомогою знаків закріплені думки, що містять свідчення про факти, 

необхідні для вирішення справи [34, с. 503], [36, с. 164], [46, с. 265]. 

Речові докази, в свою чергу, визначаються як предмети матеріального 

світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи 

[34, с. 507], [36, с. 169], [46, с. 267]. 

Письмові докази без перебільшення можна назвати самими 

розповсюдженими засобами доказування в судовому процесі, що обумовлено 

імперативними нормами здебільшого письмової форми правочину в цілому. 

Проста форма фізичного вираження цього засобу доказування в поєднанні з 
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простотою його дослідження відкидає необхідність додаткових ускладнень 

процедури заволодіння ним, його дослідження та подальшого використання у 

судовому процесі з процесуальної точки зору. Основною формою 

забезпечення письмових доказів є їх безпосереднє витребування. 

Процедуру витребування письмових доказів можна умовно поділити на 

етапи ініціації, виконання та оскарження. 

Чинне регулювання цивільного процесу визначає матеріальними 

підставами для ініціації процесу витребування доказів,  неможливість надання 

доказів учасником справи самостійно (ч. 1 ст. 84 ЦПК України) та опасіння, 

що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання 

відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим (ч. 1 ст. 116 

ЦПК України). 

За загальним правилом клопотання про витребування доказів у разі 

неможливості надання учасником справи доказу самостійно, подається до 

суду разом з поданням позовної заяви, відзиву або письмових пояснень третьої 

особи (ч. 1 ст. 84, ч. 2, 3 ст. 83 ЦПК України). Отже базовий період для подачі 

такого роду клопотання збігається з строками подачі доказів в цілому. У разі 

пропущення цього строку, суд залишає клопотання без задоволення, крім 

випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у 

встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ч. 1 ст. 84 ЦПК України). 

Ці причини здебільшого пов’язані з деформацією предмету доказування в ході 

перебігу справи, що виявляються у виявленні нових фактів та обставин 

протягом залучення інформації до справи. В ЦПК України 2004 року, теж 

простежується підхід, за яким строки подачі доказів та стоки їх витребування 

в порядку ст. 137 ЦПК України 2004р. збігались, та закінчувались з початком 

розгляду справи по суті.  

Загалом слід зазначити, що новий ЦПК України суттєво звузив базовий 

період ініціації процедури витребування доказів, що не в останню чергу 

пов’язано з імплементацією інституту спрощеного позовного провадження. 

Формулювання та видозміна предмету доказування, неодмінно викликає 
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необхідність доведення нових фактів та обставин, які можуть виявлятися на 

всіх стадіях цивільного процесу. Науковці в цьому контексті твердять про 

необхідність розширення терміну для подачі клопотання про витребування 

доказів на стадію розгляду справи по суті, за умови обґрунтування поважності 

причин неподання їх вчасно [33, с. 379], [147, с. 4]. З огляду на це, викликає 

подив не поширення законодавцем базового періоду витребування доказів 

щонайменше на період подачі всіх заяв по суті справи (позовної заяви; відзиву 

на позовну заяву (відзиву); відповіді на відзив; заперечень; пояснень третьої 

особи щодо позову або відзиву), адже в цих заявах сторони обмінюються 

додатковою інформацією, доказами, тощо. Тобто інтенсивно визначають 

предмет доказування. 

Витребування доказів до подачі позовної заяви відбувається за 

правилами ст. 116-118 ЦПК України. В цьому випадку зважаючи на цілі 

витребування письмових доказів, не повинна носити визначальний характер 

обставина викладена в ч. 1 ст. 116 ЦПК України, за якої має існувати загроза 

зникнення доказів, що можливо реалізувати шляхом об’єднання підстав ч. 1 

ст. 116 та ч. 1 ст. 84 ЦПК України про вже наявну неможливість подати докази 

з огляду на те, що вони знаходяться в іншої особи або режим інформації, яка 

потребує витребуванню передбачає неможливість її отримання особою 

самостійно.  

Чинний ЦПК України визначає період для подачі заяви про 

витребування доказів з підстав можливості їх втрати чи утрудненого збирання 

в майбутньому як до, так і після подачі позову особою, що може набути 

статусу позивача.  Іншими учасниками справи клопотання в порядку ст. 116-

118 ЦПК України теж може бути подано як до, так і після подачі заяв по суті 

справи. Особливості подачі заяв в порядку ст. 116-118 ЦПК України 

досліджувались нами вище. 

На етапі ініціації заінтересована особа звертається до суду з 

клопотанням про витребування доказів. Істотними вимогами до клопотання, 

виходячи з ч. 2 ст. 84 ЦПК України, є зазначення: 1) доказу який 
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витребовується;  2) обставин, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, 

які він може спростувати; 3) підстав, з яких випливає, що цей доказ має 

відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для 

отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) 

причини неможливості самостійного отримання цього доказу.  

Вищевикладене говорить про те, що на етапі ініціації судом 

встановлюється місцезнаходження доказу, його належність та можливість 

отримання його особою загалом або наявність діяльності спрямованої на 

самостійне отримання доказу особою. Примітним є те, що в останньому 

випадку, судом не аналізуються підстави відмови, чи інші обставини, за яких 

заінтересована особа не змогла здобути доказ самостійно, має значення факт 

наявності чи відсутності діяльності. 

Це положення, на наше глибоке переконання невиправдано ускладнює 

процес збору доказів заінтересованою особою, яка вимушена вичерпати усі 

можливі заходи самостійного отримання доказів перед зверненням до суду. 

Звісно, таке формулювання вищенаведеної статті значно розвантажує суди 

ставлячи для особи ще один бар’єр для звернення них. Складається ситуація, 

за якої заінтересована особа звертається до суду за витребуванням доказу, 

отримує відмову на основі того, що не вжила заходів самостійного отримання 

доказів, здійснює ці заходи, отримує відмову чи спротив від опонента та 

направляється з цією відмовою до суду знову. З огляду на вищенаведену 

позицію ЄСПЛ, таке ускладнення прямо впливає на ефективну реалізацію 

права на доступ до суду в бік погіршення. Як наслідок, збільшується часовий 

період підготовки заінтересованих осіб до судового процесу та значно 

підвищує навантаження на них. Крім того, звернення до суду з позовом вже 

передбачає наявність конфлікту між майбутніми учасниками цивільного 

процесу, тому складно говорити про те, що інша сторона не буде ставити 

перешкод в отриманні заінтересованою особою доказу. З іншого боку, 

витребування доказів до подання позову, пов’язане з матеріальними 

витратами, що певним чином стимулює особу до вчинення дій з їх 
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самостійного отримання. Та й загалом, формулювання предмету доказування, 

а відповідно і збір доказів, в своїй переважній частині, відбувається ще до 

звернення до суду, який в свою чергу виконує функцію сприяння отримання 

доказів. При цьому особа вже вибудовує логіку захисту, оцінює свою позицію, 

тощо. В цьому контексті, безперешкодне заволодіння доказами, матиме доволі 

позитивний результат, в тому числі створюючи ефективні передумови для 

мирного врегулювання спору. 

Отже ефективність цього бар’єру видається сумнівним, та таким, що 

приносить більше шкоди аніж користі. Не розвантажує це положення і суд, 

адже отримавши формальну відмову, особа все ж вимушена звернутись до 

нього, що просто відтерміновує час звернення. Це наштовхує на думку про 

необхідність виключення з ЦПК України положення п. 4 ч. 2 ст. 84 про 

необхідність вичерпання можливих заходів самостійного отримання доказів 

заінтересованими особами перед зверненням до суду. 

У разі, якщо клопотання подане за правилами ст. 116-118 ЦПК України 

суд перевіряє: підстави за яких доказ може бути втрачений або підстави, за 

яких збирання або подання відповідних доказів у майбутньому стане 

неможливим чи утрудненим; належність доказу та встановлює його 

місцеперебування. Подання клопотання про витребування доказів в порядку 

ст. 116-118 ЦПК України потребує сплати судового збору та зазначення в 

ньому інших елементів таких як доказ, реквізити заявника та опонента тощо. 

Аналіз більш ніж ста п’ятидесяти ухвал про забезпечення доказів в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень [131],  дозволяє зробити 

висновки про те, що клопотання про забезпечення доказів найчастіше 

повертають заявникам з мотивів несплати судового збору. Остання судова 

практика показує неоднакове застосування регулювання нового ЦПК України 

щодо підстав забезпечення доказів в порядку ст. 116 – 118 ЦПК України. 

Наприклад, Автозаводський районний суд м. Кременчука Ухвалою у справі № 

524/9035/17 від 31.01.2018р. відмовив заявнику в забезпечення доказів шляхом 

витребування в ОСОБА 3 оригіналів правовстановлюючих документів на 
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нерухомість, співвласником яких є заявник. Причиною відмови у витребуванні 

доказу стало те, що заявник не довів, що докази в майбутньому будуть 

втрачені або їх отримання після подання позовної заяви стане неможливим чи 

утрудненим [148]. З цих же підстав Суд Красноармійського міськрайонного 

суду Донецької області Ухвалою у справі № 235/594/18 від 09 лютого 2018р. 

повернув заяву про забезпечення доказів шляхом витребування у держаного 

нотаріуса спадкової справи заявникові [149].   

На противагу такому підходу, слід навести ухвалу Вижницького 

районного суду Чернівецької області від 25.01.2018р. у справі № 713/9/18 якою 

суд задовольняючи клопотання про забезпечення доказів вказав, що саме 

знаходження доказу у іншої особи становить загрозу його втрати або 

неможливість чи утрудненість збирання доказів в майбутньому.  

Витребовувані докази стосувались доведення збитків заподіяних особі 

енергопостачальною організацією [150]. 

Загалом в цьому контексті заслуговує на увагу думка про те, що 

формулювання ст. 116 ЦПК України «стане згодом неможливим чи 

утрудненим» має тісний зв’язок з визначенням ст. 84 ЦПК України 

«неможливості самому надати докази», адже неможливість надати докази є в 

особи на даний час та нікуди не зникне в майбутньому. Вбачається, що саму 

неможливість подати докази, слід сприймати як утруднення, що ще раз 

говорить про те, ст. 116 ЦПК України, охоплює ст. 84 ЦПК України. Саме це 

твердження повинно стати імперативом правозастосування та бути яскраво 

відображеним в ЦПК України.   

Таким чином, в практичному плані різниця у витребування доказів за ст. 

84 ЦПК України та ст. 116 ЦПК України полягає виключно: в часі розгляду 

заяви судом, в останньому випадку у пришвидшені строки; за використання 

ст. 116 ЦПК України сторона в праві клопотати перед судом про забезпечення 

доказів без повідомлення інших осіб за наявності відповідних підстав; 

застосування ст. 116 - 118 ЦПК України передбачає сплату судового збору. 

Цілі та підстави витребування залишаються незмінними, що дозволяє 
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механізм ст. 84 ЦПК України віднести до інституту забезпечення доказів. В 

науці існує думка про розмежованість інституту забезпечення доказів та 

процедури витребування доказів в порядку ст. 84 ЦПК України на основі 

підстав ініціації та терміну розгляду заяв [147, с. 4]. Проте з огляду на 

вищенаведене можна стверджувати, що витребування доказів за ст. 84 ЦПК 

України є розширенням інституту забезпечення доказів. 

Суб’єктами ініціації витребування доказів, є учасники справи та особи, 

які можуть набути статусу позивача. Проте, у справах окремого провадження 

суд може витребувати докази з власної ініціативи, що видається логічним в 

силу того, що у справах окремого провадження суд підміняє собою опонента. 

Останнім часом науковці вказують на необхідність розширення права на 

витребування доказів з ініціативи суду на позовне провадження. Зокрема О.О. 

Грабовська аргументовано стверджує про необхідність доповнення статті  

ЦПК «Витребування доказів» положенням наступного змісту «У виняткових 

випадках суд може витребувати докази з власної ініціативи» [33, с. 381]. Крім 

іншого, на користь такого підходу свідчить практика, зокрема, Заочним 

Рішенням у справі № 2-4736/11 від 24.03.2012р. суд залишив без задоволення 

вимогу батька про виключення його з актового запису про народження 

дитини, оскільки сам заявник не клопотав про призначення експертизи ДНК, 

а суд не в праві був її призначити самостійно за ст. 145 ЦПК України 2004р. 

[151] Висновки експертизи у разі її призначення були б єдиним належним 

доказом у цій справі. Слід відзначити, що питання про необхідність подачі 

доказів може вирішуватись шляхом роз’яснення судом учасникам справи 

обставин, що входять до предмету доказування та судових роз’яснень щодо 

того, які саме докази повинні бути подані учасниками в рамках підготовчого 

засідання (п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК України). Однак особливої актуальності 

вищенаведена пропозиція набуває у зв’язку з механізму спрощеного 

провадження, де підготовче засідання не проводиться, у випадках заочного 

розгляду справи, тощо. З огляду на що, таке розширення повноважень суду 

видається виправданим. На користь такого підходу свідчить і закордонна 
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практика. Зокрема в Німеччині, як стверджує М.Б. Цип’ящук, цивільне 

процесуальне законодавство не передбачає попереднього судового розгляду. 

Суд витребовує докази лише у тому випадку, якщо певні факти оспорюються 

протилежною стороною. В окремих випадках суд уповноважений витребувати 

докази з власної ініціативи без прохання жодної з сторін. Проте таке право 

обмежене показаннями сторін, висновками експертів, письмовими доказами 

та даними судового слідства [152, с. 146].  

Цивільне процесуальне законодавство не містить обмежень щодо кола 

письмових доказів, що можуть бути витребувані. Проте слід зважити на те, що 

письмові докази особистого характеру (кореспонтенція, листи, особисті 

папери, телеграми, тощо) не можуть буди досліджені у відкритому судовому 

засіданні без згоди осіб, яких вони стосуються. Такий самий порядок 

передбачений ЦПК України для відтворення звукозапису та демонстрації 

відео, що носять приватний характер. (ст. 236, 238 ЦПК). Ці положення 

безперечно спрямовані на охорону права на особисте життя та його таємниць 

в контексті недопущення розголошення відомостей приватного характеру 

широкому загалу. Що може говорити про доцільність виключення з такого 

роду інформації з спектру витребовуваної інформації до відкриття 

провадження у справі. Проте саме чинне регулювання видається виправданим 

з огляду на цілі цивільного судочинства. 

Іншим важливим питанням витребування доказів є зазначення кола 

витребовуваних доказів в заяві про витребування. Зокрема виникають 

запитання щодо можливості витребування невизначеного кола доказів (всі 

документи, що стосуються взаємовідносин), та доказів, які можуть бути ще не 

створені на момент подачі заяви про витребування (наприклад, акт звірки 

взаєморозрахунків, який ще не сформовано). Зокрема, заінтересована особа 

може не знати всього кола доказів, якими володіє опонент, але в силу припису 

закону чи інших підстав, заінтересована особа може знати про знаходження 

цього доказу у опонента, або можливість його створення ним. Загалом, на 

нашу думку, законодавчу вимогу щодо зазначення доказу, який 
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витребовується слід тлумачити широко, включаючи випадки за яких заявник 

незнаючи точного переліку документів якими володіє інша сторона в праві 

широко окреслити докази які в неї можуть бути, або документи (наприклад 

акти звірки взаєморозрахунків, довідки) які вона може створити, що відповідає 

цілям використання механізму витребування доказів та його меті. 

Цивільне процесуальне законодавство містить тільки одну спеціальну 

вимогу до ухвали про витребування доказів в порядку ст. 84 ЦПК України, а 

саме:  необхідність вирішення судом питання про забезпечення чи попередню 

оплату витрат пов’язаних з витребуванням доказів (ч. 11 ст. 84 ЦПК України). 

Аналогічно суд може вирішити питання про зустрічне забезпечення в ухвалі 

про забезпечення доказів в порядку ст. 116 ЦПК України. Відповідно до ч. 7 

ст. 84 ЦПК України суд також повинен встановити строки виконання ухвали 

про витребування доказів. Крім того, зважаючи на ч. 5 ст. 84 ЦПК України, 

суд в ухвалі може уповноважити заінтересовану сторону (заявника) на 

отримання витребовуваних доказів. В іншому, застосовується загальне 

регулювання ЦПК щодо форми та змісту ухвали статті 260 ЦПК України. 

Оригінали письмових доказів зберігаються у справі до набрання 

рішенням законної сили та повертаються судом за відповідним клопотанням 

осіб, що їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У 

випадку повернення оригіналів письмових доказів, у справі залишається 

завірена суддею копія письмового доказу (ст. 96 ЦПК України)                                                                                             

Процедура витребування доказів завершується її виконанням. Ухвала 

про витребування доказів прирівнюється до виконавчого документа та 

виконується негайно в порядку встановленому для виконання судових рішень 

(ч. 11 ст. 118 ЦПК України). Виконання ухвали про витребування доказів 

забезпечено запобіжниками у вигляді примусових дій (тимчасове вилучення 

доказів для дослідження судом) та  можливістю суду визнати обставини, щодо 

яких має місце спротив сторони до виконання ухвали про витребування 

доказів. 
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Загалом, використання заходів процесуального примусу в цивільному 

процесі України пов’язане з  декількома підставами. Наприклад, Ю.Ю. Цал-

Цалко до них відносить: реалізацію принципу поваги до суду; дотримання 

порядку в судовому засіданні; забезпечення додержання послідовності та 

порядку вчинення процесуальних дій; необхідність дотримання адвокатими та 

прокурорами правил професійної етики; спрямованість на забезпечення 

повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи. [153, с. 159] 

Дослідження заходів процесуального примусу, дозволяє О.В. Рожнову 

зробити висновок, про те, що тимчасове вилучення доказів для дослідження 

судом є превентивним процесуальним заходом оперативного реагування суду 

на дії, які протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства 

[154, с. 189]. 

За з містом ч. 7 ст. 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості 

подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий 

доказ у встановлені строки, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням 

причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення 

суду про неможливість подати докази, а також за неподання таких доказів з 

причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує заходи процесуально 

примусу (ч. 8 ст. 84 ЦПК України).  

ЦПК передбачає спеціальних захід процесуального примусу щодо 

витребування письмових, речових та електронних доказів - тимчасове 

вилучення доказів для їх дослідження судом. Однак це не позбавляє суд 

можливості використання інших заходів процесуального примусу статті 144 

ЦПК України по відношенню до осіб, котрі ухиляються від виконання 

обов’язків з надання доказів, що витребовуються. До таких заходів можна 

віднести попередження та штраф. 

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом регулюється ст. 

146 ЦПК, за змістом якої, у разі наявності вищенаведених обставин, суд 

виносить ухвалу про тимчасове вилучення доказів. В цій ухвалі визначаються: 

реквізити особи, в якої находиться доказ; назва або опис доказу; підстави 
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проведення вилучення; інформація про те, кому доручається вилучення (ч. 2 

ст. 146 ЦПК України). Частина 3 статті 146 ЦПК України визначає таку ухвалу 

виконавчим документом, який підлягає негайному виконанню. Слід також 

зазначити про те, що ініціатором дій щодо тимчасового вилучення доказів, 

виступає суд в рамках реагування на правопорушення, що полягає в 

невиконанні рішення про витребування доказів. 

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без 

повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка 

особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може 

визнати обставину, для з’ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у 

його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, 

або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву 

без розгляду (ч. 10 ст. 84 ЦПК України). 

 Останній механізм є новелою чинного ЦПК України, та широко 

використовується за кордоном, про що говорять дослідження науковців. Так, 

вивчення досвіду відповідного регулювання презумпції визнання особою 

певної обставини у випадку відмови сприяти інші стороні у досудовому 

виявленні доказів, що використовується в США, дозволило Т.В. Рудій 

рекомендувати імплементацію цього механізму до українського законодавства 

[61, с. 4]. Безумовно ця діяльність є останньою гарантією, що дозволяє 

ефективно захищати права та інтереси заінтересованої особи та є ефективним 

способом унеможливлення створення перешкод для судочинства. Проте такий 

механізм в рамках вітчизняного цивільного процесу, повинен 

використовуватись у якості останнього заходу, коли всі інші можливості, в 

тому числі тимчасового вилучення доказів для дослідження судом вичерпані. 

Перспективною видається активація цього механізму у разі 

цілеспрямованого знищення доказів стороною, або їх спотворення для 

унеможливлення подальшого їх дослідження в судовому процесі. Однак в 

такому випадку суд повинен оцінювати індивідуальні обставини кожної 
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справи, які можуть бути різної природи, що унеможливлює створення та 

впровадження детального регулювання.  

Поряд з цим, зважаючи на останнє твердження доцільним є стабілізація 

доказу в періоді між постановленням ухвали про його витребування та 

фактичною його передачею суду або заінтересованій особі, шляхом 

постановлення ухвали щодо субзабезпечувальних заходів, як наприклад, 

зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів або утриматись від вчинення дій 

щодо них. 

Витребування речових доказів відбувається за аналогічним наведеному 

нами механізму витребування.  

Характер та природа речових доказі обумовлює необхідність наявності 

додаткових процедур щодо їх дослідження та фіксації (знерухомлення) 

інформації, яку вони несуть. Зокрема, для дослідження речових доказів в силу 

специфіки інформації закріпленої в них можуть залучатись додаткові 

суб’єкти, що сприяють їх дослідженню. Інформація, яку несе речовий доказ 

може перебувати в динамічній формі в силу природних обставин, що 

обумовлює необхідність передчасного її дослідження для виокремлення. 

В науці цивільного процесу України, серед різних класифікацій речових 

доказів, доцільно виокремити поділ речових доказів на ті, що несуть статичну 

інформацію, та ті які піддані впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

призводять до зміни інформації, котру несе доказ (динамічна інформація), яку 

зокрема пропонує А.С. Зеленяк [155, с. 204]. 

У випадку з статичною інформацією, достатніми мірами для їх 

забезпечення є витребування цього доказу. У випадку, коли доказ несе 

динамічну інформацію, породжується необхідність стабілізації доказової 

інформації шляхом її фіксації, з створенням похідних доказів у формі 

фотогафій, відеозйомки, протоколів огляду, тощо.  

Зміна інформації, що несе в собі речовий доказ може бути обумовлена, 

як об’єктивними факторами, які пов’язані з звичайними фізичними процесами, 

на які людина не в змозі впливати (псування продуктів та матеріалів, 
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висихання плями від затоплення), так і суб’єктивними, що пов’язнані з 

активною діяльністю заінтересованої особи на приховування невигідної для 

неї інформації [155, с. 205]. В останньому випадку, саме активна діяльність 

людини призводить до зміни інформації, наслідком чого може бути суттєве її 

спотворення та навіть знищення. 

У разі, коли речові докази, можна доставити до суду, як заходу 

забезпечення достатньо їх витребування, в іншому випадку, використовується 

передчасне їх дослідження шляхом призначення огляду доказів, в тому числі 

за місці їх знаходження.  

Таким чином, різниця в підставах застосування процедур огляду доказів 

та огляду доказів за місцем їх знаходження, полягає в  наявності фізичної 

можливості доставлення доказів, що підлягають дослідженню до суду, 

неможливість чого може бути обумовлена фізичними факторами, такими як 

невіддільність доказу від місцевості, розміри доказу, наявність спеціального 

режиму зберігання, тощо. 

Безперечно, заінтересована особа може стабілізувати інформацію, що 

містить доказ, шляхом його фотографування, відеофіксації, тощо. Однак у разі 

наявності самого факту знаходження речі у іншої особи, як і необхідність 

фіксації обстановки, що знаходиться в межах володіння інших осіб, виникає 

необхідність звернення до суду для доступу до цих речей. Крім того протокол 

огляду, як засіб фіксації є інформативнішим за просте фотографування, 

оскільки він щонайменше містить час та місце дослідження, що може бути 

визначальним фактором для визначення належності доказу в подальшому.  

На користь такого підходу говорить також твердження про те, що 

використання в процесі доказування первинних доказів доцільніше, оскільки 

наявність проміжкових ланок при формуванні доказів, по-перше, може 

призвести до викривлення доказової інформації, по-друге, вплинути на 

створення у суду власної думки відносно обставин справи [156, с. 89]. Крім 

того, слід зважити на те, що у випадку безпосереднього огляду судом доказів, 

а особливо за місцем їх знаходження, відбувається сприйняття судом 
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обставин, за яких ці докази формувались, на що виправдано звертає увагу О.М. 

Лазько [157, с. 4], що дозволяє ще глибше дослідити як окремий доказ, так і 

докази в сукупності для повного та всебічного дослідження обставин справи. 

Отже, особливої актуальності набуває саме огляд доказів безпосередньо 

судом, як найдостовірніший та найповніший засіб їх фіксації.  

Цивільне процесуальне законодавство не містить деталізованого 

порядку дослідження речових доказів, надаючи суду широкий спектр 

повноважень щодо використання різних способів їх дослідження. В цей же 

час, огляд доказів судом є основним способом їх дослідження, що 

безпосередньо призводить до виокремлення інформації, яку містить речовий 

доказ. За правилом ч. 1 ст. 237 ЦПК України, речові та електронні докази 

оглядаються судом або досліджуються ним іншим способом, а також 

пред’являються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в 

необхідних випадках - також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким 

пред’явлено для ознайомлення речові та електронні докази, можуть звернути 

увагу суду на ті чи інші обставини, пов’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до 

протоколу судового засідання.  

Це правило, яскраво демонструє певний спектр ускладнень пов’язаний з 

оглядом доказів. Зокрема, прояв активної участі суду, учасників справи та 

інших осіб в дослідженні речових доказів. Саме цей підхід дозволяє дійсно 

всебічно дослідити доказ та отримати з нього достовірну та повну інформацію. 

При цьому, важливим для нашого дослідження, є можливість залучення 

експертів та спеціалістів для виокремлення інформації з доказів. Як вбачається 

останні дії необхідні в тому числі для звернення уваги як суду, так і учасників 

справи на певні специфічні характеристики речового доказу для виявлення 

специфічної інформації та її тлумачення з застосуванням спеціальних знань. 

Прикладом останнього може бути: аналіз критичності відступів від технології 

виконання роботи та їх впливу на кінцевий результат; встановлення меж 

земельної ділянки на місцевості; висвітлення значення спеціальних термінів, 

що використовуються в різних галузях знань таких як кут тангажу, кут атаки 
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та кут крену в авіації; здійснення технічного сприяння суду у вигляді відбору 

матеріалів, складання схем, планів креслень; тощо. 

Передчасний огляд доказів, як було показано нами вище проводиться у 

випадках, коли доказ не можна доставити до суду (ст. 85 ЦПК України) та у 

випадку коли необхідне оперативне виокремлення інформації з доказу в 

наслідок її динамічності, як у випадку з продуктами, що швидко псуються (ст. 

86 ЦПК України). 

Ініціація процесу передчасного огляду доказів відбувається як до, так і 

після відкриття провадження у справі за активної участі заінтересованої особи. 

Огляд доказів, в тому числі за їх місцезнаходженням, до подання позовної 

заяви та у випадку, коли доказ несе динамічну інформацію або перебуває на 

межі зникнення ініціюється шляхом подання до суду заяви в порядку статей 

116-118 ЦПК України. Цивільне процесуальне законодавство не містить 

окремого регулювання ініціації процесу огляду доказів за їх 

місцезнаходженням у випадку відсутності формальних підстав застосування 

ст. 116-118 ЦПК України про перебування доказу на межі зникнення.  

Аналіз судової практики говорить про неоднаковість підходу судів до 

порядку ініціації огляду доказів за їх місцезнаходження. Здебільшого, суди 

призначають огляд за клопотаннями поданими в загальному порядку подачі 

клопотань з посиланням на обов’язок сторони довести ті обставини, на які 

вона посилається та положення про огляд доказів за їх місцезнаходженням 

[158], [159]. На противагу цьому підходу, інші суди звертають увагу на 

необхідність подачі клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням в 

порядку забезпечення доказів [160]. Така неоднаковість підходів, не сприяє 

збільшенню ефективності судочинства та ще раз говорить про нагальну 

необхідність розширення підстав ініціації забезпечення доказів. 

За чинним ЦПК України огляд речових доказів виступає базисом, 

механізм котрого ускладнюється зовнішніми обставинами, що визначають 

розбіжності в порядку ініціації та оперативності проведення огляду. Зокрема, 

у випадку знаходження речового доказу на межі зникнення в наслідок того, 
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що він несе динамічну інформацію чи інших об’єктивних чи суб’єктивних 

факторів огляд такого доказу проводиться в найкоротші терміни та потребує 

використання механізму ст. 116-118 ЦПК України з додатковим 

застосуванням положень ст. 86 ЦПК України (Огляд речових доказів, що 

швидко псуються). Застосування особливостей огляду доказів за їх 

місцезнаходженням (ст. 85 ЦПК України), в цьому випадку обумовлено 

факультативною ознакою неможливості доставлення доказу до суду. У 

випадку відсутності передумов можливості трансформації або зникнення 

речових доказів, які не можна доставити до суду, сама неможливість доставки 

доказів до суду є основною ознакою, що обумовлює необхідність їх 

передчасного дослідження, що відбувається в порядку ст. 85 ЦПК України. 

При цьому відпадає необхідність оперативності дослідження доказу, проте 

залишається ознака утруднення збирання та подання доказів заінтересованою 

особою. 

Питання про огляд доказів вирішується ухвалою, яка повинна 

відповідати загальним вимогам до ухвал суду (ст. 260 ЦПК України) з 

врахуванням особливостей ст. 116-118, 85, 86 ЦПК України. 

Особливості огляду доказів, як способу їх процесуальної фіксації для 

подальшого використання у судовому процесі, обумовлюють необхідність 

використання додаткових заходів, що прямо передбачені ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 

ЦПК України. Зокрема, залучення додаткових суб’єктів, що сприяють 

дослідженню речових доказів (свідки, перекладачі, експерти спеціалісти) та 

використання додаткових заходів фіксації інформації (фотографування, звуко 

– і відеозапис). Це залучення може бути здійснене з ініціативи суду та за 

відповідним клопотанням заінтересованої особи, про що вона зазначає в заяві. 

Щодо останнього в літературі зустрічаються слушні думки про 

необхідність імперативного врегулювання необхідності обов’язкової фото-, 

відеофіксації процесу огляду. «Зроблені фотографії речових доказів, які 

неможливо доставити до суду, дадуть можливість постійно повертатися до 

оцінки речових доказів, коли виникне потреба, економлячи час розгляду 



 

 
 

150 

цивільної справи та процесуальні засоби для її вирішення. … Ще одним 

вагомим аргументом за проведення процедури обов’язкового фотографування 

речового доказу, який оглядається у місці свого знаходження, є той факт, що 

особа складаючи протокол огляду, може свідомо чи несвідомо спотворити 

зміст речового доказу, а належно зроблена фотографія такої можливості не 

дасть», вказує А.С. Зеленяк [161, с. 139-140]. Погоджуючись з таким 

твердженням, слід додати, що обов’язкова фото-, відеофіксація речового 

доказу при процесі його дослідження, повинна стати обов’язковою складовою 

будь-якого огляду речового доказу, не обмежуючись оглядом доказів за їх 

місцем знаходження, крім тих речових доказів, з яких можна фізично зняти 

копію.  

Це дозволить більш широко сприймати інформацію, виокремлену з 

доказу учасниками справи, при подальшому дослідженні фотографій або 

відеозапису в судовому процесі, судами апеляційної та касаційної інстанції 

при перегляді судових рішень, у випадку коли огляд суд проводить в порядку 

доручення, тощо.  Особливої актуальності це питання набуває у випадках коли 

речовий доказ несе динамічну інформацію, тобто відновити її в подальшому 

просто неможливо, що обумовлює повну її втрату. Крім того, ця концепція 

дозволить не вилучати речові докази повторно для їх повторного огляду, 

економлячи ресурси, як заінтересованих осіб так і суду, швидше повертати 

речові докази їх власнику, не зберігаючи фізично речові докази до закінчення 

судового процесу, тощо. 

Загалом, у техніку процесу передчасного (попереднього) огляду доказів, 

закладено декілька концепцій: По-перше, вона спрямована на максимальне 

дублювання інформації, що містить доказ,  про що говорить  ч. 4 ст. 85 ЦПК 

України, за змістом якої до протоколу огляду додаються разом з описом усі 

складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, 

а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, 

відеозаписи тощо. Схожу вимогу містить  ч. 2 ст. 86 ЦПК України, за якою 

може здійснюватися фотографування, і відеозапис доказу; По-друге техніка 
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процесу передбачає можливість фокусування учасниками справи суду на 

значимих для справи характеристиках доказу для їх детального фіксування, а 

наслідки відсутності учасників у випадку огляду доказів за їх 

місцезнаходженням компенсуються відеофіксацією огляду доказів (ч. 5, 6 ст. 

85 ЦПК України). При цьому, відсутність учасника справи повинна 

трактуватись, як передумова необхідності відеофіксації огляду речових 

доказів і в інших випадках, як наприклад, дослідження речових доказів, що 

швидко псуються. По-третє участь в огляді інших осіб, таких як спеціаліст, 

експерт, перекладач, свідок, (ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України) дозволяє 

більш повно зібрати інформацію з доказу. Останнє приводить науковців до 

створення класифікації огляду доказів з використанням загальних знань та 

огляду доказів з використанням спеціальних знань [162, c. 127]. 

За наслідками огляду доказів складається протокол, який за правилами 

ст. 250 ЦПК України має бути оформлений не пізніше наступного дня після 

вчинення огляду та повинен містити наступні відомості, як основні:  рік, 

місяць, число і місце вчинення процесуальної дії; час початку вчинення 

процесуальної дії; найменування суду, який розглядає справу, прізвища та 

ініціали судді, секретаря судового засідання; справа, що розглядається, імена 

(найменування) учасників справи; відомості про явку учасників справи, 

експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків; відомості про роз’яснення 

сторонам та іншим учасникам справи їхніх процесуальних прав та обов’язків; 

усі розпорядження головуючого та постановленні ухвали, дані про 

застосування технічних засобів фіксування судового процесу; заяви і 

клопотання сторін та інших учасників справи; основний зміст пояснень сторін, 

третіх осіб, їх представників та інших учасників справи, а також показання 

свідків, усне роз’яснення експертами своїх висновків і відповідей на 

поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів; 

докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та зміст 

письмових доказів, опис доказів; час закінчення вчинення процесуальної дії; 
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інші відомості, визначені ЦПК України, до яких слід віднести вимоги ст. 85-

86 ЦПК України. 

Часто дослідження доказів, особливо за місцем їх знаходження, 

пов’язане з речовими доказами, які знаходяться у володінні інших осіб.  Ця 

обставина, може ускладнювати доступ до них, як з об’єктивних так і з 

суб’єктивних причин, до останніх слід віднести цілеспрямоване 

перешкоджання в наданні доступу до доказів для їх дослідження. В цьому 

випадку існує нагальна необхідність застосування субзабезпечувальних 

процедур, які призводять до знерухомлення самого доказу та отримання 

фізичного доступу до нього. Цими процедурами можуть бути покладення 

обов’язку не вчиняти дії щодо доказів, обов’язку вчинити дії з доказами 

(надати доступ до приміщення у якому знаходиться доказ, передати доказ, 

тощо), що доречно визначати в ухвалі. Покладення вищенаведених обов’язків 

буде стимулювати особу в якої знаходяться докази до належного їх виконання, 

а у разі знищення доказів, чи не надання доступу до них, стануть додатковими 

підставами до застосування відповідних наслідків. 

Зважаючи на особливості процесуально дії огляду доказів та особливості 

самих речових доказів, які не можна доставити до суду та тих, котрі містять 

динамічну інформацію, вбачається, що заходи процесуального примусу 

ст. 144 ЦПК України мають сумнівну ефективність. Зокрема у випадку, з 

оглядом доказів, що швидко псуються, цінним є кожен день, за який 

інформація може бути повністю втрачена. В цей же час, застосування заходів 

примусу є розтягнутим у часі, та не виконає основну матеріальну вимогу 

оперативності. У випадку з дослідженням доказів за їх місцезнаходженням, ст. 

144 ЦПК України формально взагалі не володіє засобом доступу до нього.  

Таким чином, єдиним ефективним засобом протидії ухилення 

зобов’язаної особи від надання доказів, що виконає цілі передчасного огляду 

доказів могло б стати положення ч. 10 ст. 84 ЦПК України про визнання 

обставини для з’ясування якої потрібен доказ. Проте, ч. 10 ст. 84 ЦПК України 

формально спрямована на подолання наслідків неподання витребовуваних 
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судом доказів, тож у випадку з ухиленням від огляду доказів вона задіяною 

бути не може, що обумовлює необхідність її змістовного розширення на 

ситуації ухилення від огляду доказів. 

 
3.3 Особливості забезпечення доказів шляхом призначення 

експертизи 

Значення висновку експерта для цивільного процесу України важко 

переоцінити. Будучи складною, багатоаспектною процедурою, проведення 

експертизи в цивільному процесі є одним з ключових способів доведення 

фактів та обставин маючи статус основної форми використання наукових 

досягнень в судовому процесі. Визначення кровної спорідненості за 

допомогою експертизи ДНК, психічного стану особи, розміру збитків, 

відступу від технологій виконання робіт, належності письмового документа 

авторові та вирішення інших важливих завдань можливо реалізувати 

виключно за допомогою проведення експертизи, яка в свою чергу дає 

найдостовірнішу інформацію про обставини справи, яку подекуди неможливо 

замінити іншими засобами доказування.  

Науковці вказують на наступні значення експертизи для цивільного 

процесу: висновок експерта є джерелом доказової інформації; за допомогою 

експертизи з’ясовуються ознаки, походження і причинні зв’язки окремих 

фактів та механізмів їх утворення; експертиза дозволяє визначити час початку 

та перебіг окремих явищ; експертиза дозволяє вирішити питання про 

тотожність осіб, предметів, речовин, їх групову належність; експертиза 

дозволяє виявити склад речовини, дати якісну й кількісну характеристику їх 

елементів; експертиза дає можливість встановити факти, які мають юридичне 

значення; експертиза допомагає дати правильну оцінку факту, явищу; 

експертиза є засобом запобігання правопорушень, а також слугує меті 

уникнення окремих судових помилок [163]. 

Проведення судової експертизи є самостійною процесуальною формою 

використання спеціальних знань у цивільному процесі [164, с. 157]. Цивільне 
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процесуальне законодавство визначає висновок експерта, як докладний опис 

проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та 

обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у 

порядку, визначеному законодавством (ст. 102 ЦПК України). Призначення 

експертизи відбувається у випадку, якщо для з’ясування обставин, що мають 

значення для справи необхідні спеціальні знання у сфері іншій ніж право, без 

яких встановити відповідні обставини неможливо (п. 1 ч. 1 ст. 103 ЦПК 

України). Висновок експерта у галузі права, за правилом ст. 114-115 ЦПК 

України не є доказом, та має консультативний (допоміжний) характер. 

Дещо іншим, проте схожим за змістом є поняття судової експертизи 

подане в ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу», згідно якої судова експертиза – це 

дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, 

ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, 

що є або будуть предметом судового розгляду [90]. 

У своїй праці Ж.В. Васильєва-Шаламова влучно вказує на систему 

ознак, які дозволяють відмежувати висновок експерта від інших засобів 

доказування, до них науковець відносить: а) висновок експерта є результатом 

спеціального дослідження (судової експертизи), яке здійснюється з 

використанням наукових методів та методик; б) висновок складає спеціальний 

суб’єкт – судовий експерт; в) формується на основі використання спеціальних 

знань, у ньому експерт повідомляє суд про факти, встановлені ним на основі 

використання даних тієї чи іншої галузі науки, техніки, мистецтва; г) висновок 

експерта містить не довільну інформацію, а відповіді на конкретні питання, 

поставлені судом; ґ) висновок містить об’єктивне відображення та оцінку 

обставин справи; д) інформація, що міститься у висновку, отримується після 

відкриття провадження у справі або у разі забезпечення доказів до моменту 

подання позову; е) висновок потрібно отримати з дотриманням вимог 

цивільної процесуальної форми [165, с. 13]. Саме такі характеристики 

дозволяють виокремити висновок експерта в самостійний засіб доказування, 
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відмежовуючи його від висновку спеціаліста, органу державної влади та 

місцевого самоврядування, показань свідка, тощо. 

Наукові пошуки інших дослідників, приводять їх до розширення 

розуміння висновку експерта, зокрема О.М. Лазько пропонує сприймати 

висновок експерта не тільки у письмовій формі а в усній, в цьому випадку 

остання доповнює письмову форму [166, с. 111]. Ця позиція безперечно 

потребує уваги, в силу того, що ч. 4 ст. 72 ЦПК України встановлює обов’язок 

з’явитись на виклик суду та роз’яснити свій висновок, а також відповісти на 

питання суду та учасників справи. У такий спосіб висновок експерта 

доповнюється, як усними відповідями так і письмовими роз’ясненнями та 

доповненнями (ст. 239 ЦПК України). Зважаючи на те, що висновок експерта 

разом з роз’ясненнями, доповненнями та усними відповідями експерта 

становить одне ціле, утворюючи цілісний предмет сприйняття, слід 

погодитись з вищенаведеними висновками. 

Ініціація проведення експертизи відбувається з ініціативи 

заінтересованих осіб без звернення до суду, судом за наслідками розгляду 

заяви про призначення експертизи. Також експертиза призначається судом з 

власної ініціативи у випадку необхідності встановлення психічного стану 

особи у справах окремого провадження про обмеження фізичної дієздатності 

особи, визнання особи недієздатною та поновлення дієздатності особи (ст. 298 

ЦПК України).  

Слід відзначити, що в чинному ЦПК України законодавець відійшов від 

попередньої концепції регулювання ініціації проведення експертизи ЦПК  

України 2004 р., прямо передбачивши можливість учасників справи подачі 

висновку експерта складеного на їх замовлення, що на наш погляд є суттєвою 

позитивною новелою цивільного процесуального законодавства. Раніше за 

регулювання ЦПК України 2004 р. учасники справи могли самостійно 

звернутись за проведенням експертизи до експертної установи та подати 

висновок експерта до суду, проте в такому випадку він вважався письмовим 

доказом, про що говорить п. 17 постанови Пленуму Верховного суду України 
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«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12.06.2009р. № 5 

[80]. За чинним ЦПК учасники справи можуть подати висновок експерта 

виготовлений на їх замовлення, проте ЦПК України встановлює певні 

обмеження у сприйнятті таких доказів судом.  

Зокрема за змістом ст. 106 ЦПК України такий висновок: повинен бути 

складений відповідно до законодавства України про проведення судових 

експертиз; у разі якщо об’єкт експертизи був повністю або частково знищений, 

або відбулась зміна його властивостей, цей висновок не замінює сам доказ та 

не звільняє від обов’язку доказування, до розгляду такий висновок не 

приймається, якщо не буде доведено можливості здійснення додаткової або 

повторної експертизи з питань досліджених у висновку експерта (попереднє 

інформування експертом учасника справи про необхідність знищення, 

пошкодження або зміну властивостей об’єкта експертизи та отримання 

відповідного дозволу передбачено п. 2 ч. 4 ст. 108 ЦПК України); не 

приймається судом до розгляду висновок експерта, щодо якого є підстави 

відводу; висновок повинен містити інформацію про його підготовку для 

подання до суду та про обізнаність експерта про кримінальну відповідальність 

за завідомо неправдивий висновок.  

Таким чином, законодавець нагадав про необхідність дотримання чіткої 

процедури проведення експертизи, убезпечив об’єкт експертизи від втрати для 

можливості його повторного чи додаткового дослідження, вирішив питання 

про необхідність повідомлення експерта про кримінальну відповідальність, 

надав висновку експерта цільового використання та убезпечив експертизу від 

зловживань. Отже було вирішено значну кількість проблемних питань, однак 

вбачається, що такий спосіб ініціації експертизи може бути використаний у 

разі знаходження об’єкту експертизи у заінтересованої особи або у випадку 

коли сторони домовились про проведення експертизи. Крім того не вирішеним 

є питання можливості звернення особи до експертної установи після відкриття 

провадження у справі, як і наслідки випадків коли звернення до експертної 



 

 
 

157 

установи відбулось безпосередньо перед подачею позову, а висновок експерта 

ще не готовий. Цивільне процесуальне законодавство не містить відповідних 

заборон, проте наслідки такого звернення ЦПК України теж не передбачає. 

Зокрема термін проведення експертизи залежить від зовнішніх факторів 

завантаження експертної установи, особливостей методики проведення 

експертизи, тощо, що потребує зупинення провадження у справі, наявність 

таких перерв в судовому процесі, може привести до затягування розгляду 

справи. За таких умов видається аргументованим аналіз судом підстав та 

доцільності проведення експертизи, у випадку, коли особа вже звернулась до 

експертної установи, для прийняття рішення про зупинення провадження у 

справі в рамках загального порядку подачі та розгляду клопотань. Зупинення 

провадження у справі в цьому випадку повинне відбуватися за аналогією з 

зупиненням провадження у справі у випадку призначення експертизи судом 

(ч. 5 ст. 252, п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК України).  

Призначення експертизи судом відбувається за активної діяльності 

заінтересованої особи. Проведення експертизи може бути зініційоване 

заінтересованою особою як до так і після відкриття провадження у справі за 

правилами ст. 116 - 118 ЦПК України та під час подачі позовної заяви в 

порядку ч. 3 ст. 177 ЦПК України або після відкриття провадження у справі в 

загальному порядку подачі клопотань. Фактична різниця у наслідках подачі 

відповідних заяв і клопотань після відкриття провадження у справі, полягає 

виключно в термінах їх розгляду, необхідності сплати судового збору за 

подачу заяв. Відмінність у подачі заяв за правилами ст. 116-118 ЦПК України 

від інших механізмів зводиться до необхідності додаткової аргументації 

необхідності термінового проведення експертизи. Однак постає важливе 

запитання, чи можна вважати подання клопотання про призначення 

експертизи до подачі позовної заяви передчасним?  

На це запитання однозначної відповіді дати неможливо. Дійсно у 

випадку необхідності підтвердження позиції у спорі інформації висновком 

експерта, позиція щодо завчасності призначення експертизи видається 
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виправданою. Однак у разі необхідності збирання доказів для визначення 

вихідної інформації про факти та обставини таких, як розмір позову, 

визначення відповідача, тощо, не можна стверджувати про завчасність 

призначення експертизи. При цьому звернення до суду в останньому випадку 

обумовлене, в тому числі, фактичною неможливістю заінтересованої особи 

зібрати матеріали для їх подачі експерту. Так, ані ініціатор експертизи, ані 

експерт не може отримати доступ до володіння іншої особи, не може вилучити 

речі, тощо. Що в черговий раз говорить про необхідність розширення підстав 

для подачі заяви в порядку ст. 116 – 118 ЦПК України. 

Судовий порядок призначення експертизи загалом характеризується 

активним втручанням суду в цей процес, зокрема: суд перевіряє наявність 

підстав для проведення експертизи; суд обирає експертну установу, у випадку, 

якщо сторони не домовились про такий вибір (ч. 3 ст. 103 ЦПК України); 

питання що ставляться експерту визначає та призначає суд (ч. 3 ст. 103 ЦПК 

України); суд вирішує питання про витребування матеріалів необхідних для 

експертизи (ч. 3 ст. 107 ЦПК України). Іншими словами до компетенції суду 

слід віднести визначення необхідності проведення експертизи, визначення 

предмету та обсягу експертизи, а також здійснення сприяння у її проведенні.  

Активна роль суду обумовлена необхідністю захисту прав та інтересів 

людини, ефективному сприянні заінтересованим особам у доведенні фактів та 

обставин, забезпечення ефективності судочинства, тощо. Найяскравіше це 

можна проілюструвати на випадках, коли об’єкт експертизи пошкоджується 

чи знищується. За цих обставин особливої актуальності набуває: оцінка суду 

необхідності та доцільності пошкодження чи знищення об’єкту, а також 

визначення меж необхідного дослідження об’єкту та з огляду на досвід суду, 

забезпечення всебічного розкриття саме тої інформації, яка має істотне 

значення для встановлення фактів та обставин. Беручи активну участь в 

призначенні експертизи, суд частково перебирає на себе відповідальність за 

наслідки знищення об’єкту експертизи, його пошкодження або зміну 

властивостей об’єкта експертизи для цивільної справи.  
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З цих же причин на суд покладено широке коло повноважень щодо 

оперативного контролю та управління експертизою на всіх її етапах. В рамках 

цих процесів, суд: вирішує питання про надання експерту додаткових 

матеріалів і зразків (ч. 2 ст. 72 ЦПК України), опитування учасників справи та 

свідків для цілей експертизи (ч. 5 ст. 72 ЦПК України), відвід експерта (ст. 39, 

ч. 2 ст. 40 ЦПК України);  роз’яснює експертові питання поставлені перед ним 

(ч. 4 ст.104 ЦПК України), суд може заслухати експерта щодо визначення 

необхідних матеріалів для призначення експертизи (ч. 1 ст. 107 ЦПК України); 

суду експерт повідомляє про неможливість проведення експертизи (ч. 1 ст. 103 

ЦПК України), до суду експерт звертається за уточненням змісту та обсягу 

доручення або повідомляє суд про неможливість проведення експертизи за 

поставленими питаннями (ч. 6 ст. 104 ЦПК України); суд дає експерту дозвіл 

на знищення, пошкодження або зміну властивостей об’єкту експертизи (п. 1 ч. 

4 ст. 108 ЦПК України); суд повідомляє експерта про кримінальну 

відповідальність (ч. 5 ст. 104 ЦПК України). Всі ці положення дозволяють з 

максимальною достовірністю та ефективністю використовувати механізм 

експертизи в цивільному процесі та отримувати такий складний та важливий 

засіб доказування. 

Важливість висновків експертів для встановлення фактів та обставин, 

штовхає окремих дослідників до можливості реалізації перспективи 

розширення кола ініціаторів експертизи на суд. «З урахуванням положень 

законодавства у частині призначення судом експертизи у справах окремого 

провадження відносно визнання особи недієздатною, обмеження дієздатності 

та поновлення у цивільній дієздатності у порядку ст. 239 ЦПК України (у 

редакції ЦПК України 2004 р. - автор) … у ст. 145 ЦПК України, (у редакції 

ЦПК України 2004 р. - автор), що визначає обов’язкове призначення 

експертизи, визначити можливість самостійного призначення експертизи, 

(судом - автор), якщо матеріали справи не дають достовірних даних щодо 

предмета доказування» [166, с. 110]. Аргументуючи свою позицію, дослідник 

вказує на категорію справ, щодо визнання заповіту недійсним, де часто 
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учасники справ не заявляють відповідних клопотань про призначення 

експертизи [166, с. 110]. Безумовно, в цих випадках, як і в інших, таких як 

наприклад справи про встановлення батьківства де «головним доказом 

батьківства буде висновок судово-генетичної експертизи» [167, с. 262] у разі 

пасивності сторін, виправданим видається втручання суду. Однак слід мати на 

увазі межі такого втручання. У такий спосіб у справах окремого провадження 

компенсується відсутність змагальності. Витрати на експертизу у справах 

окремого провадження, що призначені з ініціативи суду, відшкодовуються за 

рахунок державного бюджету (ч. 10 ст. 139 ЦПК України). Зважаючи на те, що 

судом може бути роз’яснено учасникам процесу, які обставини входять до 

предмета доказування та які докази повинні бути подані в рамках підготовчого 

засідання (ч. 5 ст. 197 ЦПК України), як прояв стимулювання учасників 

справи, висновок про необхідність розповсюдження схожих процедур на 

позовне провадження видається передчасним. 

Звертаючись до суду за призначенням експертизи заінтересована особа 

повинна обґрунтувати своє звернення. Важливо відзначити, за чинним ЦПК 

України механізми ст. 116-118 ЦПК України та ст. 182-183 ЦПК України 

співвідноситься з ст. 103 ЦПК України, як загальне та спеціальне. В цей же час 

таке саме співвідношення мають і ст. 183-183 ЦПК України, по відношенню 

до ст. 116-118 ЦПК України.  

Отже за чинного регулювання, особа звертаючись до суду повинна 

врахувати формальні та змістовні вимоги до заяви/клопотання про 

призначення експертизи в залежності від механізму її ініціації. Суд в свою 

чергу отримавши відповідне звернення перевіряє дотримання формальних 

вимог звернення, а також змістовну його сторону, яка полягає в попередній 

оцінці належності такого доказу до справи, його значення для справи в цілому, 

необхідність залучення спеціального суб’єкта для доведення фактів і обставин  

та наявність обставин, що свідчать про можливу втрату об’єкта експертизи або 

ускладненість його збору в майбутньому у випадку подачі заяви в порядку 

ст.116-118 ЦПК України. При цьому, на наш погляд, сам факт знаходження 
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об’єкту експертизи у іншої особи створює передумови до можливості 

зникнення чи спотворення матеріалів, необхідних для проведення експертизи. 

Також суд перевіряє, чи не надані сторонами (стороною) відповідні висновки 

експертів із цих самих питань та призначає додаткову або повторну експертизу 

у разі виникнення сумнівів щодо правильності поданого висновку експерта 

(п.2 ст. 103, ст. 113 ЦПК України). До важливих додаткових можливостей 

ініціатора проведення експертизи слід віднести можливість запропонувати 

суду питання, що виносяться на експертизу (ч. 5 ст. 103 ЦПК України) та право 

сторін за їх згодою визначити експерта чи експертну установу (ч. 3 ст. 103 

ЦПК України). 

Суд обов’язково призначає експертизу в чотирьох випадках: у разі, коли 

клопотання про її призначення заявляється обома сторонами, а також, у разі 

коли у справі необхідно встановити: характер і ступінь ушкодження здоров’я; 

психічний стан особи; вік особи, якщо про це немає відповідних документів і 

неможливо їх отримати (ст. 105 ЦПК України).  

Деякі науковці пропонують відмовитись від можливості суду не 

призначати експертизу «у разі клопотання однієї із сторін про забезпечення 

доказів шляхом призначення експертизи та посилання на конституційні 

положення суд однозначно зобов’язаний призначати експертизу і не 

змінювати питання, відповідь на які «оплачує» ініціатор експертизи. У даній 

ситуації право іншої сторони так само має враховуватися і вона вправі ставити 

питання експерту, але також має оплати діяльність експерта за проведення 

експертизи.», вказує О.О. Бадила [168, с. 204].  

Дійсно, контроль суду за збиранням доказів, в цьому випадку дещо його 

обмежує, про що можна говорити з огляду на те, що генетична, почеркознавча  

експертизи, подекуди, є єдиним визначальним доказом у справі, а відмова у їх 

призначенні тягне за собою фактичну неможливість доведення обставини 

підробки підпису, доведення батьківства, тощо. Однак, в ряді випадків 

проведення експертизи пов’язане з втручанням в право власності особи, її 

особистий простір, тощо, що обумовлює необхідність контролю перш за все 
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співрозмірності заходів поставленій меті. Можливість зміни питань судом в 

свою чергу, спрямоване на сприяння (допомогу) суду заінтересованій особі в 

фокусуванні уваги експерта саме на тих питаннях, що мають визначальне 

значення для доведення обставин, одночасно обмежуючи можливість виходу 

експертизи за необхідні рамки. Саме така роль суду є визначальною для, 

наприклад, експертного дослідження об’єкта, що буде знищений в ході 

експертизи, та як наслідок, може бути досліджений експертом лише один раз, 

про що ми зазначали вище. Крім того безконтрольне призначення експертизи 

може бути поштовхом до зловживання процесуальними правами для 

досягнення самих різних цілей, починаючи штучним затягуванням справи, 

закінчуючи цілеспрямованим знищенням майна. Тож варто з пересторогою 

поставитись до цієї пропозиції. 

Питання про призначення експертизи вирішується ухвалою, в якій суд 

зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати 

суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік 

матеріалів, що надаються для дослідження та інші дані, які мають значення 

для проведення експертизи (ч. 1 ст. 104 ЦПК України). Також, за змістом ч. 5 

ст. 104 ЦПК України, у відповідній ухвалі суд обов’язково попереджає 

експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок 

та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 

обов’язків.  

Цивільне процесуальне законодавство містить відкритий перелік вимог 

до ухвали про призначення експертизи. Додатково, з огляду на регулювання 

механізму експертизи ЦПК України в ухвалі можуть вирішуватись питання: 

про витребування об’єктів (матеріалів) експертизи (ч. 3 ст. 107 ЦПК України);  

про забезпечення та попередню оплату судових витрат пов’язаних з 

проведенням експертизи (ч. 2 ст. 135 ЦПК України). Крім того, особливу увагу 

серед інших можливих даних, які мають значення для проведення експертизи, 

слід зосередити на тих заходах, які фіксують об’єкт експертизи у незмінному 

стані та дозволяють отримати доступ до нього. Так наприклад, може мати 
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місце покладення обов’язку на учасника забезпечити доступ експерта до 

приміщення або території де знаходиться доказ для його дослідження поруч з 

обов’язком не вчиняти будь-яких дій щодо об’єкта експертизи. 

Подальше проведення експертизи, характеризується активною 

діяльністю експерта. Зокрема, експерт зобов’язаний дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання та з’явитися 

до суду за його викликом та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання 

суду та учасників справи (ч. 3-4 ст. 72 ЦПК України). Встановлюючи коло 

компетенції експерта, законодавець надав йому широке коло прав, якими 

користується експерт в ході своєї діяльності. Так експерт має право: 

ознайомлюватись з матеріалами справи; заявляти клопотання про надання 

йому додаткових матеріалів і зразків; 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; користуватися іншими правами, що надані ЗУ «Про судову 

експертизу» (ч. 6 ст. 72 ЦПК України). Поряд з цим експерт може відмовитись 

надати висновок, якщо наданих на його запит матеріалів недостатньо для 

виконання покладених на нього обов’язків (ч. 7 ст. 72 ЦПК України), експерт 

повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через 

відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів (ч. 7 

ст. 103 ЦПК України), а також у разі виникнення сумнівів щодо обсягів та 

змісту доручення, експерт подає до суду клопотання про його уточнення або 

повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за 

поставленими питаннями (ч. 6 ст. 104 ЦПК України). 

Цивільне процесуальне законодавство передбачає наслідки ухилення від 

проведення експертизи. Так за змістом ст. 109 ЦПК України, у разі ухилення 

учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або 

від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, 
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суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця 

експертиза має значення, може визнати факт, для з’ясування якого експертиза 

була призначена, або відмовити у його визнанні. 

Як видно з вищенаведеного, складність та тривалість процесу 

призначення та проведення експертизи, обумовлена її багатоаспектністю та  

необхідністю співпраці значного кола осіб. Громістка процедура виправдовує 

своє призначення для цивільного процесу за звичайних умов, проте її 

використання для фіксації інформації, що знаходиться на межі зникнення 

потребує визначення її істотних елементів, котрі дозволяють унеможливити 

деформацію та зникнення інформації необхідної для проведення експертизи. 

Зокрема, за умов необхідності оперативної фіксації інформації за допомогою 

експертизи визначальними є її перші етапи, а саме етап призначення 

експертизи та збирання матеріалів для проведення експертизи. Які є 

взаємопов’язані оскільки саме в ухвалі про призначення експертизи 

визначаються перелік матеріалів, що надаються для дослідження та 

вирішується питання про їх витребування.  

Основною передумовою можливості подальшого проведення 

експертизи у випадку з доказами, що несуть динамічну інформацію або 

знаходяться в розпорядженні інших осіб, є знерухомлення (фіксація) самого 

об’єкту подальшого експертного дослідження. Таке знерухомлення 

безперечно відбувається в момент відбору об’єкту для експертизи. Однак 

часовий період, який проходить від моменту призначення експертизи до 

моменту збору об’єкту, в силу складності процедури, іноді може означати 

часовий інтервал достатній для деформації інформації, яку несе об’єкт. Ця 

деформація може відбуватися з об’єктивних та суб’єктивних причин, та 

обумовлює необхідність стабілізації інформації, що набуває в цих випадках 

особливої актуальності. Зважаючи на ключову роль суду в призначенні 

експертизи та подальшому оперативному контролі та управлінні її виконання, 

доречним видається покладення функцій знерухомлення інформації, що 

містить об’єкт саме на нього. Таким чином пропонуємо ст. 116 ЦПК України 
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доповнити положенням наступного змісту: «у необхідних випадках суд 

вирішує питання про створення умов або проведення дій, необхідних для 

збереження (фіксації) матеріалів для проведення експертизи».  

Проведене І.М. Іліопол дослідження показує, що близько 35 відсотків 

експертиз не проводяться через несплату коштів за її проведення [169, с. 338]. 

Неоплата вартості експертизи вже довгий час залишається актуальною 

проблемою цивільного процесу та призводить до скасування ухвали про 

призначення експертизи в силу приписів ч. 3 ст. 135 ЦПК України. Безумовно, 

це важливе питання може бути вирішене більш активним використанням 

механізмів забезпечення судових витрат (ст. 135 ЦПК України). Для чого 

виправданою вважається пропозиція Ж. В. Васильевої-Шаламоваї про 

необхідність запровадження обов’язку експерта невідкладно повідомити суд 

про розмір попередньої оплати вартості експертного дослідження [165, с. 13]. 

Як відправної точки до застосування забезпечувальних заходів до оплати 

судових витрат. Крім того, стимулювати до оплати сторону можна шляхом 

роз’яснення їй наслідків неоплати проведення експертизи при постановленні 

ухвали про її призначення.  

Ще однією досить розповсюдженою, судячи з аналізу ухвал в Єдиному 

держаному реєстрі судових рішень, причиною відмови в призначенні 

експертизи є не доведення необхідності проведення експертизи. Дійсно в 

певних випадках, для прикладу, коли особа не заперечує певний факт, 

підтвердження цього факту шляхом проведення експертизи є недоречним, 

однак слід пам’ятати про те, що сторона вільна в тому числі в обсягах доказів, 

які вона надає суду. Таким чином, повинно бути дотриманим справедливе 

співвідношення між межами втручання суду та принципом змагальності. 

Вироблення ж уніфікованого ефективного регулювання подолання 

невиправданих відмов видається малоймовірним у зв’язку з різноманітністю 

умов та характеристик кожної окремої справи. 

Неповність та необґрунтованість висновку експерта може бути 

виправлена призначенням додаткової та повторної експертизи відповідно до 
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ст. 113 ЦПК України. Виправляються, таким чином, також і недоліки 

експертизи проведеної на замовлення учасників справи. Крім того, шляхом 

призначення повторної та додаткової експертизи може бути компенсована 

відсутність інших учасників справи у випадку самостійного замовлення 

експертизи заінтересованою особою, або призначення експертизи до відкриття 

провадження у справі без участі інших осіб.  

Критично варто поставитись до можливості оскарження ухвали про 

призначення експертизи, що передбачено п. 12 ч. 1 ст. 353 ЦПК України з тих 

причин, що ухвала може бути оскаржена з формальних причин, що є 

неспіврозмірним з важливістю висновку експерта для справи. Хоча ухвала про 

відмову в призначенні експертизи безумовно повинна підлягати оскарженню, 

як засіб подолання судових помилок. 

Процедура ініціації експертизи в окремому та апеляційному 

провадженні є аналогічною процедурі призначення експертизи в позовному 

провадженні. 

 
3.4. Особливості забезпечення електронних доказів 

Розвиток науки і техніки привносить до суспільства колосальну 

кількість інновацій, які значно полегшують життя людини та дають їй змогу 

створювати все комфортніші умови для існування. Останній період розвитку 

суспільства характеризується значним збільшенням інформаційних потоків, 

які сприймає кожен індивід. Одну з ключових ролей в цих процесах відіграло 

винайдення та впровадження кардинально нових способів обміну 

інформацією між людьми. Телебачення, радіо, інтернет, мобільний зв’язок - ці 

комунікаційні мережі дають змогу з високою швидкістю передавати на великі 

відстані величезні обсяги інформації, ділитися нею, як з індивідуальними 

суб’єктами сприйняття, так і з широким колом споживачів інформації. 

Інформаційні технології з кожним днем все більше проникають в життя 

кожної людини та організації, значно пожвавлюючи та спрощуючи, як доступ 

до інформації, так і діловий оборот.  



 

 
 

167 

Швидкість передачі, комфорт в пошуку сприйнятті та зберіганні 

інформації в електронному вигляді обумовили виникнення таких явиш, як 

обмін різного роду повідомленнями в електронній формі, електронні бази 

даних, які виражаються в житті у вигляді сховищ інформації (реєстри, 

бібліотеки, архіви, тощо), та мають різні масштаби від глобальних (Бібліотека 

конгресу США, Єдиний державний реєстр судових рішень, різноманітні 

портали новин, тощо) до локальних (інформація що міститься на домашньому 

ПК чи засобі збереження даних, до якої має доступ один користувач). Розвиток 

електронної форми правочину створює передумови для вчинення значимих 

дій за допомогою локальної передачі інформації визначеному суб’єкту 

(здійснити покупку товару та оплатити її, укласти договір, тощо). В цей же час 

створення машин, які здатні періодично повторювати певну послідовність дій 

на основі програмного коду, взагалі дозволило замінити людину при 

виконанні деяких завдань, про що говорить автоматизація виробництва, 

успішна робота пошукових систем, успішні починання у створенні штучного 

інтелекту, тощо. 

Проникнення інформаційних технологій фактично у всі сфери 

суспільних відносин та життя людини загалом, та їх динамічний розвиток, 

породжує необхідність їх впорядкування та регулювання. Для юридичної 

науки це означає необхідність створення нових та вдосконалення старих 

прийомів регулювання суспільних відносин, які раніше були небаченими, 

невідомими. При цьому актуальність необхідності їх створення та 

вдосконалення набуває все більшого значення з кожним днем в наслідок все 

більшого розповсюдження та посилення значення інформаційних технологій 

в житті людини та суспільства загалом.  

Інформаційні технології є предметом уваги всіх галузей права, які не 

тільки вивчають та впорядковують їх значення для відповідних суспільних 

відносин, а й активно використовують це надбання для досягнення власних 

цілей. Так важко переоцінити значення електронного правочину для практики 

цивільних відносин, як і не можна не підкреслити значущість створення 
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механізмів участі учасників справи у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції, впровадження моделі електронного судочинства для 

цивільного процесу тощо. Проте особливої актуальності в рамках сучасної 

інформатизації відносин все ж набуває використання електронних доказів в 

процесі доказування в цивільному процесі. Зокрема, наукова спільнота значної 

уваги приділяє формі, змісту, місцю та значенню електронних доказів в 

процесі доказування. Останнє, в свою чергу, швидко посилюється та 

обумовлює необхідність специфічного використання прийомів роботи з ними, 

частину яких охоплює інститут забезпечення доказів. 

Поняття електронний доказ з’явилось у вітчизняному цивільному 

процесуальному законодавстві порівняно недавно. Чинний ЦПК України, 

відповідно до ч. 1 ст. 100, визначає це поняття як «інформація в електронній 

(цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для 

справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, 

графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-

сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, 

бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, 

зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах 

тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження 

даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).»  

Законодавче виокремлення та віднесення електронних доказів до 

окремого, самостійного засобу доказування разом з визначенням його поняття 

безперечно дозволило уніфікувати погляди на це складне явище та створити 

необхідне підґрунтя до розуміння методів та прийомів роботи з ними. 

Схожа правова природа електронних доказів з доказами письмовими та 

речовими передбачає схожість процедур їх сприйняття та дослідження з 

сприйняттям і дослідженням інших засобів доказування.  

Загалом електронні докази, виходячи з аналізу норм ЦПК України, 

можна подіти на писемність виконану в електронній формі та іншу 

інформацію, що виокремлюється з предметів матеріального світу, в тому числі 
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фото, аудіо та аудіовізуальну інформацію в електронній формі. До носіїв цієї 

інформації також слід віднести мережу інтернет, як специфічний прояв 

предмету (речі). На користь такого підходу говорить зокрема ст. 237 ЦПК 

України, яка регулює дослідження речових та електронних доказів. 

Відповідно до цієї статті, речові та електронні докази оглядаються судом або 

досліджуються ним іншим способом, а також пред’являються для 

ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - 

також експертам, спеціалістам і свідкам, в той час, як електронні письмові 

документи досліджуються в порядку, передбаченому для дослідження 

письмових доказів.  

Таким чином, саме зміст інформації, що надається суду в електронній 

формі в сукупності з особливостями змістовної сторони обставин, що 

підлягають доказуванню обумовлюють необхідність використання тих чи 

інших прийомів їх дослідження. Ці ж причини поряд з цілями забезпечення 

доказів виступають передумовою вибору способу отримання та фіксації 

інформації, що містить електронний доказ. Виходячи з аналізу норм ЦПК 

України, ці способи пов’язані з отриманням електронного доказу, 

виокремленням інформації з електронного доказу без застосування 

спеціальних знань та отримання інформації з електронного доказу за 

допомогою використання спеціальних знань, що відповідає витребуванню 

доказу, огляду доказу в тому числі за його місцем знаходження та призначення 

експертизи, відповідно. Також можуть бути застосовані інші способи 

отримання та фіксації доказів та способи забезпечення доказів пов’язані з 

знерухомленням електронного доказу, або надання йому цілеспрямованого 

руху в наслідок заборони вчинення певних дій щодо доказів або зобов’язання 

вчинення певних дії щодо доказів, відповідно. 

Однак концептуально, як слушно вказує Ю.С. Павлова, «проблема 

використання електронних доказів полягає не в тому, щоб дослідити певний 

електронний носій, а в тому, щоб здійснити процес автентифікації, тобто 

встановити певні правила та методи, за допомогою яких суд та інші учасники 
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цивільного процесу зможуть визначити достовірність доказової інформації» 

[170, с. 77], з чим важко не погодитись. 

Загалом, передбачені ЦПК України способи забезпечення доказів 

повністю та всебічно розкривають можливості всебічного фіксування 

електронних доказів для їх використання в судовому процесі. Однак тривала 

законодавча невизначеність щодо явища електронних доказів, складність 

процедури судового забезпечення доказів, пожвавлення електронних способів 

ведення ділового обороту, розвиток мережі інтернет, тощо, стимулювали 

науковців та практиків до пошуку альтернативних способів закріплення 

електронної інформації передусім в контексті її знерухомлення.  

Зокрема, А.Ю. Каламайко пропонує наступну класифікацію заходів 

забезпечення електронних доказів до подання до суду позову: 1) позасудові 

забезпечувальні заходи; 2. договірні забезпечувальні заходи; 3) судові 

забезпечувальні заходи. [51, с. 170], [83, с. 433] 

Групу договірних забезпечувальних заходів слід віднести до 

превентивної діяльності суб’єктів ділового обороту яка, спрямована на його 

організацію таким чином, щоб ділова переписка та документообіг між ними 

мали юридичні наслідки, в тому числі в контексті достовірності доказів. 

Прикладом застосування такого роду превентивних забезпечувальних заходів 

є зазначення у договору легальної адреси електронної пошти контрагента, 

визначення обов’язковості використання електронного цифрового підпису 

керівника при обміні електронними документами, забезпечення значущості 

електронної переписки шляхом визначення в договорі відповідних положень, 

тощо. М. А. Митрофанова до цих заходів відносить всі міри, що приймаються 

суб’єктами господарювання в процесі укладення електронних угод або після 

цього для забезпечення юридичної значимості електронної переписки з 

контрагентами [171, с. 110]. Однак ефективність такого роду заходів не завжди 

виправдовує себе. Безперечно гарантією достовірності електронного 

документу є електронний цифровий підпис, тож його використання видається 

ефективним. Проте, у випадку з перепискою, важко говорити про сто 
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відсоткову достовірність такого доказу без визнання його іншою стороною 

оскільки неможливо достовірно встановити хто управляв пристроєм при 

відправленні повідомлень електронної пошти або інших засобів зв’язку (Viber, 

Messenger, тощо). 

До групи позасудових заходів належать ті способи досягнення мети 

забезпечення доказів, які можливо здійснити без звернення до суду [51, с. 170]. 

Таким чином, позасудові забезпечувальні заходи характеризуються активною 

діяльністю заінтересованих осіб, що спрямована на фіксацію доказової 

інформації без звернення до суду. В основному дослідження забезпечення 

доказів за допомогою прийомів цієї групи спрямовані на знерухомлення 

інформації, що містить мережа Інтернет. Підвищена увага науковців саме до 

цієї категорії інформації обумовлена передусім легкістю зміни інформації, яку 

несе мережа а також потенційна можливість її зникнення з причин, котрі 

можуть навіть не залежати від волі тієї особи, яка інформацію розмістила. 

Наприклад, власник сайту може просто не подовжити його розміщення на 

хостингу.  

Вивчаючи можливості позасудового забезпечення доказів з мережі 

Інтернет, дослідники здебільшого вказують на залучення до процесу фіксації 

інформації інших, відмінних від суду, суб’єктів. Зокрема: 

-  звернення до нотаріуса для фіксації змісту інтернет сторінки [51, 

с. 170], [93, с. 120], [170, с. 78], [172]. Такий спосіб фіксації веб сторінки, як 

спосіб позасудового забезпечення доказів, є досить привабливим, в силу 

оперативності. Проте його використання в Україні для цивільного процесу є 

дискусійним та передчасним, про що ми зазначали раніше. 

- звернення до експерта для проведення експертного дослідження 

веб сторінки з ініціативи заінтересованої особи, в порядку визначеному ЗУ 

«Про судову експертизу» та «Інструкції про порядок призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень» [170, с. 78], [172]. 

Цей спосіб позасудового забезпечення електронних доказів, які несе мережа 

Інтернет або електронних доказів, які заінтересована особа має в своєму 



 

 
 

172 

розпорядженні, безперечно є ефективним та набуває особливої актуальності у 

випадках необхідності фіксації не тільки факту перебування інформації на 

певному носії інформації, а й дослідження її змісту з використанням 

спеціальних знань.  

Однак проведення судової експертизи пов’язано з значними затратами 

часу, а можливість використання отриманого засобу доказування в 

подальшому в судовому процесі тісно пов’язана з збереженням оригіналу 

електронного доказу про, що ми вказували раніше. Крім того варто взяти до 

уваги позицію Ю.С. Павлової, яка вказує на те, що «встановлення факту 

використання електронної пошти та її змісту, розповсюдження недостовірної 

інформації в Інтернеті, порушення умов договору щодо створення, 

модифікації інтернет магазинів, сайтів тощо; необхідне вилучення технічних 

носіїв, на яких розміщується електронна інформація» [170, с. 78]. Отже 

доцільність використання такого способу позасудового забезпечення доказів 

не у всіх випадках приводить до отримання ефективного засобу доказування, 

та подекуди є не можливим без втручання суду для вилучення самого доказу.  

Іншим способом позасудового забезпечення доказів, на який звертають 

увагу окремі науковці та практики є фіксація змісту інтернет сторінки 

адвокатом в рамках права на збирання відомостей про факти, що можуть бути 

використані як докази (п. 7. ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»). «Зібрані адвокатом відомості підлягають оформленню у вигляді 

акту або протоколу, де фіксується час складення, сайт, адреса, назва матеріалу, 

з додаванням роздрукованої веб сторінки та вказуються свідки, які можуть 

засвідчити час вироблення фотографій та адресу здійснення фотографування. 

Також, адвокат може додати фотографії сайту, зробити відеозапис та записати 

скріншот сайту на диск на якому будуть міститися первинні зразки веб-

сторінки в електронному вигляді.», вказує О.О. Штефан [173, c. 113]. Однак за 

зовнішніми ознаками, фіксація змісту інтернет сторінки адвокатом, схожа на 

фіксацію змісту інтернет сторінки нотаріусом та породжує схожі з останнім 

наслідки, що дозволяє говорити про передчасність цього твердження. 
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Наступним способом, який виділяють науковці є отримання довідок 

(log-файлів) від провайдерів, які відображають інформацію про дії 

користувачів з приводу розміщення інформації в мережі Інтернет [173, c. 113]. 

При запиті log-файлів, слід пам’ятати про те, що вони містять інформацію про: 

ІР-адресу комп’ютера, з якого була відкрита Інтернет сторінка клієнтом; дату 

останнього перегляду веб-сторінки; метод запиту браузером даних на сервері; 

факт останніх змін та оновлень на сайті, але не зміст цих перетворень; 

протокол передачі даних і його версію; адресу сторінки з якої користувач 

потрапив на вашу сторінку; браузер, за допомогою якого переглядали веб-

сторінку, а також його версію, назву операційної системи (ОС) клієнта, назву 

ОС, а також мову ОС [174, с. 669].  Тобто log-файли фіксують тільки факт змін, 

а не їх зміст, що дозволяє доводити лише деякі обставини, а їх сприйняття 

потребує наявності поглиблених знань. Водночас отримання цієї інформації 

все ж є ускладненим особливо, коли провайдер знаходиться в іншій 

юрисдикції, а сама інформація може різнитися залежно від налаштувань 

хостингу [172]. Інформацію про власника веб-сайту можна отримати в 

Об’єднанні підприємств «Український мережевий інформаційний центр», 

який адмініструє систему реєстрації українського сегмента мережі Інтернет 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 

липня 2003р. «Про адміністрування домену «UA»». Проте, отримання цієї 

інформації самостійно може бути ускладненим в силу захисту персональних 

даних [173, c. 113], що обумовлює необхідність судового втручання.  

Досить давно в науковій літературі зустрічається пропозиція створення 

незалежної організації яка, на запит заінтересованих осіб, могла б фіксувати 

зміст інтернет сторінок з метою отримання доказів наявності певних фактів 

[51, с. 176]. На даний час в Україні діє Центральний засвідчувальний орган, 

який надає послуги обслуговування сертифікатів ключів. Водночас, існує 

значна кількість сервісів, котрі дозволяють зафіксувати факт знаходження 

інформації на веб сторінці у певний період часу. Визнання зафіксованої таким 



 

 
 

174 

чином інформації достовірною прямо залежить від ступеню довіри до такого 

сервісу.  

У квітні 2016 року на базі Консорціуму «Українського центру підтримки 

номерів і адрес» було створено «Центр компетенції адресного простору 

українського сегменту мережі інтернет», який було акредитовано 

Об’єднанням підприємств «Український мережевий інформаційний  центр» на 

проведення фіксації і дослідження змісту веб сторінок у мережі інтернет з 

видачею експертних висновків, а також видачі довідок з відомостями про 

власників веб-сайтів або інформацією про їх встановлення [175]. Створена 

організація надає послуги з використанням онлайн сервісу «WEB-FIX» в тому 

числі знаходження інформації на сайті у зворотному часі. Таким чином, 

заінтересована особа забезпечує себе доказами розміщення відповідного 

контенту на певний момент часу, що забезпечує можливість захисту прав у 

разі зміни чи видалення такого контенту, які успішно застосовується при 

вирішенні спорів [176]. Отже, отримання такого експертного висновку є 

дієвим інструментом позасудового забезпечення доказів, та є визнаною 

альтернативою забезпеченню доказів нотаріусами. 

До інших сервісів, які дозволяють отримати зміст інтернет сторінки, як 

вказують дослідники, слід віднести Internet Archive. Wayback Machine, який 

має статус бібліотеки і підпорядкований законодавству США та здійснює 

фіксацію змісту окремих веб-сторінок в автономному режимі [173, с. 113]. Цей 

сервіс активно використовується в судовій практиці, а його доказову силу було 

визнано рішенням у справі Telewizja Polska USA, Inc. v. Echostar Satellite від 

15.10. 2004 [51, с. 177]. В Україні, на даний час, цей сервіс активно 

використовується експертами при проведенні експертних досліджень та 

судом, при проведенні оглядів доказів за їх місцем знаходженням, що говорить 

про довіру до сервісу. У випадку самостійного використання Internet Archive 

заінтересованою особою, подані результати такого використання слід вважати 

паперовою копією електронного доказу відповідно до ч. 3, 5 ст. 100 ЦПК 

України (як підтвердження того, що Internet Archive містить потрібну для 
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доказування інформацію, при цьому електронним доказом є сама інформація, 

що міститься в Internet Archive).  

В науковій літературі також наводиться можливість миттєвої фіксації 

веб-сторінок за допомогою приватних онлайн-сервісів. Цей спосіб дозволяє 

зафіксувати не лише візуальну частину інтернет сторінки, а й її вихідний код, 

URL адресу та час здійснення фіксації. Різновидом цього способу є фіксація 

кешованої копії веб-сторінки у пошукових системах [173, с. 113]. «Існують 

ресурси, які дозволяють зробити «знімок» інформації, розміщеної на веб сайті 

на певний момент часу (https: // archive.is, https:// www.pees.us, http: // 

freezepage.com). Такий файл зберігається на сервері організації та 

розміщується у публічному доступі» [93, с. 120]. Відмінність цього способу 

від попереднього, полягає в тому, що заінтересована особа ініціює збереження 

веб-сторінки, однак, як і в попередньому випадку вона не бере технічної участі 

в процесі формування копії, а отже не може вплинути (деформувати) 

інформацію, що зберігається. Таким чином, доказом виступає дублікат 

сторінки створений незалежною (третьою) особою, який має визнаватись 

допустимим доказом. Проте, як зазначають дослідники, використання таких 

інструментів залишається дискусійним з точки зору наукової спільноти, 

оскільки проблемним питанням є належність і допустимість самих сервісів 

[173, с. 113]. Виходом з цієї ситуації може стати глибоке дослідження сервісів, 

а саме: порядку та умов здійснення фіксації інформації сервісом судом та 

учасниками провадження в кожному конкретному випадку, з їх аналізом на 

предмет можливого втручання в формування доказового матеріалу. 

Досить цікавим є досвід Російської Федерації у підході до забезпечення 

листування за допомогою використання електронної пошти, який пов’язаний 

із залученням нотаріуса. Так у Російській федерації існує сайт 

(http://elnotarius.ru) який дозволяє зафіксувати та завірити факт відправки 

електронного листа з одночасною фіксацією його змісту. Для цього необхідно 

під час відправки електронного листа, вставити в поле «копія» адресу 

електронної пошти сервісу «Електронний нотаріус» (reg@elnotarius.ru). Копія 
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листа буде отримана системою та стане доступною в електронному кабінеті. 

Одержувачу пошти, при цьому надійде повідомлення, про факт фіксації 

направленого електронного листа та існування незмінної завіреної копії в 

системі, що зберігається на сайті в особистому кабінеті. У разі необхідності 

відправник зможе отримати посилання на збережену копію листа або замовити 

завірену нотаріально роздруковану паперову копію [170, с. 78-79]. Таким 

чином, в діловий оборот вводиться незалежний суб’єкт котрому дублюється 

зміст та факт відправлення для подальшого використання дублікату за 

необхідності, таким чином здійснюється певне «резервне копіювання 

інформації» для унеможливлення її втрати чи деформації. 

До останньої групи позасудових способів забезпечення доказів, науковці 

відносять діяльність заінтересованої особи спрямовану на фіксацію інформації 

самостійно. Здебільшого, ці способи спрямовані на закріплення інформації, 

що знаходиться в мережі Інтернет. Зокрема, пропонується фіксувати 

інформацію шляхом роздруківки веб-сторінки,  фіксацію особою контенту, що 

міститься на веб-сайті, шляхом його збереження на відповідних носіях, 

проведення відеозапису процесу дослідження будь-якою особою. Про 

можливість здійснення останнього прямо вказав Вищий господарський суд 

України в п. 46  Постанови Пленуму від 17.10.2012 № 12 [172], [173, с. 112].  

Перевагами цих способів є швидкість у застосуванні, проте серйозним 

недоліком їх використання є низька ступінь їх достовірності в майбутньому в 

силу легкості впливу на їх зміст в процесі виокремлення. Зокрема, за наявності 

вмінь роботи з графічними редакторами, як наприклад Photoshop, можна легко 

відкоригувати зображення перед друком. Спеціальні знання дозволяють 

відредагувати копію інтернет сторінки або іншої інформації в електронній 

формі, перед їх записом на носій у вільному режимі. Прийоми та можливості 

відеомонтажу, дозволяють вкласти будь-яку сторонню інформацію до 

відеофайлу. Тож в кінцевому результаті значимість такого похідного доказу, 

прямо буде залежати від його визнання іншою стороною, що робить його 

досить не надійним. 
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В науці та на практиці тривалий час точаться дискусії щодо можливості 

вчинення вищенаведених дій. Судова практика з приводу сприйняття 

скріншоту, як належного, достовірного та  допустимого доказу, є досить 

різноманітною та неоднозначною не тільки у горизонтальних площинах 

судових інстанцій певного рівня, а й у вертикальній площині перегляду 

судових рішень. Про що говорить аналіз судових рішень в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень. Наприклад, Печерський районний суд м. 

Києва, у справі №757/43218/16-ц (Рішення від 24 травня 2017р.) про 

спростування недостовірної інформації не прийняв знімок з екрану мотивуючи 

це тим, що він не є допустимими доказом, а відповідну інформацію перевірити 

неможна в силу її відсутності на сайті [177]. Натомість, Вінницький міський 

суд Вінницької області у справі № 127/8337/16 (Рішення від 31.05.2017р.) взяв 

до уваги роздруківку профілю в мережі Facebook [178]. Олександрійський 

міськрайонний суд Кіровоградської області відкриваючи провадження у 

справі № 398/4246/17, 12 січня 2018р. зобов’язав позивача надати сктіншот 

всієї публікації статті на сайті у строк до 08.02.2018р. Схожа ситуація 

спостерігається і у вищих судових інстанціях, здебільшого прийняття або 

відмову в прийнятті такого роду доказів суди пов’язують з можливістю 

дослідження оригіналу та визнанні інформації, що містить доказ іншою 

стороною. Чинний ЦПК зробив крок на зустріч  використанню скріншотів та 

подібних за природою до них доказів, шляхом закріплення можливості 

подання до суду електронної та паперової копії електронного доказу (ч.  2, 3 

ст. 100 ЦПК), якими відповідно до ч. 1 ст. 100 ЦПК України можуть бути в 

тому числі фотографії, відеозаписи, веб-сайти, тощо. Водночас ч. 4 ст. 100 

ЦПК України пов’язує подання таких доказів з обов’язковим зазначенням 

факту наявності у учасника справи, який подає відповідну копію або іншої 

особи оригіналу електронного доказу, що пов’язано з забезпеченням 

можливості безпосереднього дослідження оригіналу електронного доказу в 

подальшому. Слід відзначити, що враховуючи, ту обставину, за якої оригінал 

доказу в мережі інтернет легко піддається деформації та знищенню, не можна 
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однозначно стверджувати, що він проіснує до часу його перевірки судом, а 

отже використання цих інструментів все ж є сумнівним в контексті їх 

ефективності. 

Зважаючи на те, що останні способи забезпечення доказів тісно 

пов’язані з створенням похідних доказів, слід звернути увагу на дослідження 

О.М. Лазько, який пропонує сприймати умови достовірності відтворених 

(похідних) електронних доказів. До них дослідник відносить: «неможливість 

будь-яким чином сфальсифікувати відповідну інформацію, фіксування 

відповідної інформації за допомогою свідків, безпосередньо отримання судом 

доступу до відповідної інформації, можливість перевірки певної інформації за 

допомогою повторного її виведення для порівняння, отримання остаточних 

результатів шляхом проведення експертизи відповідного носія інформації» 

[157, с. 5] При цьому, видається достатнім наявність хоча б однієї з згаданих 

умов, для визнання судом поданого доказу достовірним.  

Останньою групою засобів забезпечення доказів є судові 

забезпечувальні заходи. Витребування та огляд електронних доказів, в тому 

числі за місцем знаходження, а також призначення експертизи щодо 

електронних доказів в цивільному процесі України, як і застосування інших 

заходів відбувається в загальному порядку забезпечення доказів. Проте 

специфіка електронних доказів вимагає врахування певних особливостей при 

здійсненні процедур їх забезпечення. 

Витребування доказів відбувається за загальним правилом ст. 116-118, 

ст. 84 ЦПК України. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 100 ЦПК України електронні 

докази подаються в оригіналі або в електронній копії засвідченій електронним 

цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису. Учасники 

справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, 

посвідчених у порядку передбаченому законом.  

Загалом таке осучаснення регулювання ЦПК України щодо засобів 

доказування є доречним та особливо актуальним на даний час, проте в силу 

відсутності наукових досліджень та єдиної усталеної практики 
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правозастосування, передусім серед практиків існує певна невизначеність 

щодо розуміння понять оригіналу електронного доказу та електронної копії 

електронного доказу. «Отже, до врегулювання на законодавчому рівні питання 

щодо засвідчення копій електронних доказів у сторін судового провадження 

буде існувати можливість подати електронні докази тільки в оригіналі. 

Порядок такого подання теж у достатній мірі не врегульований. Тому 

залишається відкритим питання, що саме вважати оригіналом електронного 

доказу. Як наслідок, у суду можуть виникнути питання щодо оцінки 

зазначених доказів.», вказує О. Воронюк [179]. «Не визначені й критерії того, 

який електронний доказ є оригіналом, а який — копією. Адже оригінали таких 

доказів, як і копії, найчастіше будуть розміщені на сторонніх пристроях, таких 

як карти пам’яті, диски, дискети тощо», стверджує Б. Кодола [180].  «Процес 

перетворення псевдоелектронного документа в паперову копію, видану 

державною установою, сьогодні не врегульований на законодавчому рівні, 

хоча це найпоширеніша операція в змішаному (електронно-паперовому) 

документообігу.», вказує Р. Арсірій [181]. 

Таким чином, існує нагальна необхідність розмежування понять 

оригіналу електронного доказу, електронної копії електронного доказу та 

паперової копії електронного доказу, актуальність чого посилюється значною 

відмінністю у результатах копіювання паперового документу від копіювання 

електронного документу в побутовому розумінні. Зокрема паперовий 

документ завжди нерозривно пов’язаний з його творцем, а «живий» підпис на 

ньому можна легко відрізнити від відтвореного за допомогою копіювальної 

техніки можна легко перевірити без використання спеціального обладнання. 

Належність письмового документу певному автору також може визначатись 

за допомогою проведення почеркознавчої експертизи. Тобто належність 

документу автору, як і визначення оригіналу письмового документа, в 

переважній більшості випадків є простим завданням. 

Інформація в електронній формі вирізняється знеособленістю автора, 

безперечна належність інформації автору визначається за допомогою 
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ідентифікації електронного цифрового підпису, що містить файл. Менш 

достовірним способом визначення належності інформації автору є визначення 

та співставлення адрес електронної пошти, номерів телефонів, IP- адрес, тощо 

з яких відправлені файли. Зокрема, сумніви у авторстві інформації виникають 

в наслідок неможливості встановлення особи, яка оперувала пристроєм і 

момент її відправки.  

Основою для визначення особи, яка створила паперову копію 

електронного документу (файлу) та відповідно несе відповідальність за її 

зміст, є посвідчення такої копії. Так, ЦПК України передбачає обов’язкове 

посвідчення паперової копії електронного доказу «у порядку, передбаченому 

законом» - ч. 3 ст. 100 ЦПК України. Проте, в Україні немає закону, який би 

регулював спеціальний порядок посвідчення паперових копій електронного 

доказу, тому пропонується під цим посвідченням розуміти використання 

загальноприйнятого порядку посвідчення копії за допомогою відмітки про 

засвідчення копії документа, яка складається: зі слів «Згідно з оригіналом»; 

назви посади; особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та 

прізвища; дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису, 

відповідно до 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003 [182], оскільки посвідчення 

паперової копії електронного доказу від посвідчення паперової копії 

паперового документу не відрізняється за змістом та сутністю. Водночас сам 

процес створення паперової копії є відтворенням змісту електронного файлу 

на папері за допомогою використання спеціальних інструментів, обладнання. 

Копією в такому випадку є інформація, яка відображена на папері. 

Технічні особливості характеристик електронного документа та 

електронної копії документа, ускладнюють їх розмежування. Деякі науковці 

вважають, що поняття «копія» та «оригінал» для електронного документа не 

мають сенсу тому, що фактично їх розрізнити неможливо. Інша думка полягає 

в тому, що оригінал та копію електронного документу можна розрізнити 

співставляючи дату підпису такого документу уповноваженою особою. 

Останнє, на думку деяких інших дослідників означає, що спочатку 
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створюється оригінал електронного документу, а всі інші документи, що 

створюються на його основі, є копіями [183, с. 45]. Останнє твердження може 

мати місце для визначення першоджерела документа. Наприклад, договору 

укладеного в електронній формі, обов’язковим реквізитом якого є 

електронний цифровий підпис в силу припису ст. 6 ЗУ «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [184]. Водночас, відповідно до ст. 

7 цього ж закону, у разі надсилання електронного документа кільком  

адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації 

кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного 

документа. 

Таким чином, копіювання файлу на комп’ютері за допомогою 

стандартних інструментів операційної системи та збереження їх на інших 

носіях шляхом розміщення копійованого файлу на них не призводить до 

створення копії документу. Це твердження є концептуально правильним, 

оскільки при копіюванні файлу не змінюється його цифровий код, форма 

відображення, тощо. Їх розмежування, крім іншого, унеможливлюється, 

оскільки при копіюванні зберігається навіть оригінальна структура 

електронного цифрового підпису файлу. Також важливим для нашого 

дослідження є те, що поняття електронних доказів надане ЦПК України, 

відносить до них не тільки документи, а й фотографії, відеозаписи, бази даних, 

тощо, які не мають цифрового підпису. Вбачається, що в такому випадку, 

оригіналами електронних доказів слід визнавати безпосередньо відеозаписи, 

фотографії, документи, інформацію що розміщена в інтернеті, смартфоні, 

тощо. А її копіями слід вважати таке зняття інформації, яке виконане 

сторонніми, або не в повному обсязі. Яскравим прикладом зняття інформації 

в такому вигляді є створення скріншоту переписки на смартфоні, створення 

скріншоту, фотографування веб сторінки або фіксація її відвідування на відео, 

надання суду одного кадру з відео, надання суду витягу з укладеного договору, 

тощо, тобто створення похідної від електронного доказу в електронній формі. 
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Частиною 2 статті 100 ЦПК України передбачена необхідність 

посвідчення електронної копії електронного доказу електронним цифровим 

підписом. Вбачається, що як і в випадку з паперовою копією паперового 

письмового доказу, електронним підписом засвідчується факт здійснення 

витягу інформації з електронного доказу певною особою, яка несе 

відповідальність за відповідність похідної інформації оригінальній. В свою 

чергу, відповідність електронного доказу фактам та обставинам, що мали 

місце (коректність передачі інформації доказом) встановлюється судом в 

рамках його оцінки. Індикаторами невідповідності оригіналу доказів фактам 

та обставинам може бути час формування файлу, підозри про втручання до 

його електронного коду, тощо. Для ілюстрації співвідношення відповідності 

оригіналу електронного доказу реальним обставинам, слід навести приклад з 

створенням фотографій за допомогою плівкових фотоапаратів та різного роду 

предметів та ефектів, на яких знаходились предмети схожі на НЛО, в цьому 

випадку фотографії були оригінальними, а інформація котру вони несли  

дійсності не відповідала.  

Новелою чинного ЦПК, є можливість суду з власної ініціативи оглянути 

веб сайт у порядку огляду доказів за місцем їх знаходженням (ч. 7 ст. 85 ЦПК 

України) та витребувати оригінал електронного доказу з власної ініціативи, 

якщо подано копію електронного доказу (ч. 5 ст. 100 ЦПК України). 

Витребування та огляд доказів за місцем знаходження з власної ініціативи за 

чинною процедурою ЦПК не можна вважати забезпеченням доказів. Ці дії не 

можуть бути проведені без попередньої подачі учасниками справи копій цих 

електронних доказів в силу того, що з ініціативи суду докази не можуть 

залучатися до матеріалів справи відповідно до принципу змагальності. Такі дії 

суду можуть мати місце виключно для перевірки відповідності копій поданих 

учасниками справи електронних доказів їх оригіналам.  

Загалом, дослідники проблем забезпечення доказів в мережі інтернет 

називають витребування доказів, в тому числі у інтернет-провайдерів та огляд 

доказів судом за їх місцем знаходження одними з найдієвіших способів 
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забезпечення доказів [170, с. 79]. Варто зауважити, що до моменту огляду 

судом сайту, інформація вже може бути знищена. Загалом, описуючи 

проблему знищення інформації, науковці вказують на співмірність 

необхідності інформування інших учасників про подання заяви про 

забезпечення доказів та потенційним ризиком знищення інформації в наслідок 

цього інформування [173, с. 113]. Оскільки при цьому виникає конфлікт 

інтересів між заявником та іншою стороною [93, с. 121]. Окремі науковці 

вказують на те, що забезпечення доказів в мережі інтернет шляхом їх огляду 

судом можливе лише за умови, що воно буде проведене «здненацька» [174, с. 

668]. За кордоном вироблений підхід, щодо подолання цієї проблеми, зокрема, 

29.04.2004р. Європейським парламентом і радою була прийнята Директива 

2004/48/ЄС «Про захист прав інтелектуальної власності» однією з передумов 

прийняття якої стала необхідність запровадження єдиних підходів до 

застосування та охорони прав інтелектуальної власності та забезпечення 

належного рівня такої охорони. [185, с. 121]. Стаття 7 «Тимчасові запобіжні 

заходи» одним з пунктів якої передбачено гарантування державами 

учасниками, що міри  забезпечення доказів у необхідних випадках, 

застосовуються без повідомлення іншої сторони. До таких випадків 

документом віднесено ситуації, в яких затримка може спричинити збитки 

правовласнику та у випадку очевидності ризику знищення доказів [186]. Тобто 

пріоритет збереження доказів повинен бути вищим за забезпечення участі 

іншої сторони. А. Каламайко в цьому контексті пропонує поділяти 

забезпечення доказів на дві групи, до яких віднести забезпечення 

загальнодоступних доказів, та набуття доказів. В першому випадку, вчинення 

дій щодо забезпечення не повинно ставитись у залежність від інформування 

сторін у справі. Оскільки таке забезпечення здійснюється з метою їх фіксації 

без застосування примусових заходів [93, с. 121]. Подібною конструкцією 

оперує і ЦПК України, передбачивши право забезпечення доказів без 

повідомлення іншої сторони у разі, якщо повідомлення іншої сторони зможе 

унеможливити або суттєво ускладнити отримання відповідних доказів (ч. 4 ст. 
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118 ЦПК України). Однак зважаючи на вищенаведене, вбачаємо можливим 

проведення огляду веб сайту судом в порядку забезпечення доказів без 

повідомлення інших осіб за замовчанням, з негайним їх інформування після 

вчинення дії. 

Зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів або утриматись від 

вчинення таких, хоча і можуть ефективно позначитись, в тому числі як 

додаткові запобіжні міри на забезпеченні електронних доказів, які 

перебувають у розпорядженні особи, видаються такими, результативність 

яких є сумнівною з огляду на те, що докази можуть бути знищені в результаті 

подій, котрі не залежать вії їх зберігача. Наприклад, місце їх зберігання може 

вийти з ладу, може бути не продовжено термін дії розміщення матеріалів на 

хостингу. Ці обставини наштовхують на думку необхідності роботи з 

електронними доказами, як з такими, що швидко псуються. 

Отже заінтересована особа має широкий спектр можливостей 

забезпечення електронних доказів, цей спектр значно розширений та 

доступніший для використання через особливості фізичної форми 

електронних доказів, особливо в мережі Інтернет, а також загальнодоступність 

останніх. Проте, залишається не до кінця врегульовані питання про оригінали 

та копії електронних доказів та посилення превентивних заходів щодо 

унеможливлення їх втрати.  

 

Висновки до розділу 3 

Отже, особливості використання кожного окремого способу 

забезпечення доказів тісно пов’язані з змістом процедури фіксації інформації, 

яку несе доказ. Залежно від виду доказу (матеріального носія інформації), та 

складності виокремлення відомостей з нього, в поєднанні з необхідністю 

отримання достовірної та всебічної інформації з об’єкту, зумовлює різну 

глибину інтенсивності діяльності суб’єкту, що здійснює її сприйняття та 

процесуальну фіксацію. У випадку необхідності простого заволодіння 

доказами заінтересованою особою, ступінь процесуального втручання суду, як 
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суб’єкту сприяння такій діяльності є найменшим. Водночас особливості 

характеру інформації, яку несе об’єкт, та особливості самого об’єкта, який 

несе інформацію, в інших випадках зумовлює необхідність посилення ролі 

суду (у разі виокремлення інформації, яке не потребує спеціальних знань) та 

інших суб’єктів (у разі виокремлення інформації з використанням спеціальних 

знань), участь яких несе допоміжний характер у виокремленні відомостей, що 

мають доказове значення. Допоміжних суб’єктів виокремлення та фіксації 

інформації, що має значення для справи можна умовно поділити на дві групи. 

До першої слід віднести спеціаліста, експерта, перекладача, тощо. Тобто тих, 

які супроводжують процес належного закріплення відомостей виокремлених з 

доказу. Іншою групою суб’єктів слід вважати тих осіб, діяльність яких 

спрямована на звуження або розширення обсягів інформації, яка підлягає 

виокремленню та фіксації (заявник, інші учасники справи або особи які 

можуть набути цього статусу, а деяких випадках - суд). Саме необхідна 

інтенсивність втручання різних суб’єктів в процес виокремлення та 

закріплення інформації з об’єкту, а також специфіка останнього, обумовлює 

ускладнення в процесі знерухомлення відомостей що несе об’єкт. 

Особливості забезпечення показань свідка характеризуються активною 

роллю суду в процесі його допиту, що в свою чергу забезпечує достовірність 

показань свідка. Водночас активна участь учасників справи в допиті свідка 

забезпечує розкриття саме того спектру інформації, який є значимим для 

справи. Особливий характер носія інформації в цьому випадку породжує 

необхідність існування ускладненої процедури її виокремлення із залученням 

до цього процесу всіх заінтересованих сторін, у тому числі для уникнення 

деформації інформації, що виокремлюється. Допит свідка за процедурою 

забезпечення доказів до подання позовної заяви є, зважаючи на вищенаведене, 

екстреним заходом реагування на загрозу втрати інформації в майбутньому. 

Спрощена процедура передчасного допиту свідка в цьому разі має попередній 

характер та спрямована на запобігання ризикової ситуації, пов’язаної з 

втратою доказу або ускладненим його збиранням, що може виникнути в 
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майбутньому. У разі, коли побоювання втрати інформації не виправдаються, 

її виокремлення має відбуватись в звичайному порядку, який забезпечує 

участь у допиті свідка всіх заінтересованих сторін. 

У зв’язку з складністю процедури допиту свідків в цивільному процесі в 

поєднанні з значенням такого виду доказу для справи, практикою був 

вироблений механізм залучення показань свідка у цивільну справу шляхом 

отримання від нього письмових пояснень. Проте письмові пояснення свідка 

(незаінтересованої у результаті вирішення справи особи), в цьому випадку не 

можна вважати належним достовірним та допустим відповідним засобом 

доказування, а відповідно не можна вважати способом забезпечення доказів і 

процес відбору пояснень здійснений у такий спосіб. Відсутня, за умов 

використання цього механізму, також можливість суду та учасників справи 

при дослідженні таких доказів  повноцінно їх сприйняти та дослідити, в 

наслідок неможливості уточнення деталей, визначення джерел обізнаності 

особи, тощо. 

На противагу останньому, отримання пояснень від учасників процесу у  

є досить значущим та перспективним інструментом отримання вагомої для 

справи інформації, передусім тому, що в ході такого опитування можуть бути 

стверджені факти та обставини. Суттєвою відмінністю отримання пояснень 

сторін, третіх осіб та їх представників, від допиту свідка є також те, що воно 

відбувається за їх згодою та навіть з власної ініціативи. Однак, письмові 

пояснення сторін та третіх осіб, на противагу пояснень даних ними у якості 

свідків, вирізняється тим, що процес фіксації інформації, за використанням 

такої моделі, відбувається без участі суду та інших учасників справи, в силу 

чого, важко говорити про повне розкриття інформації, що є відомою особі в 

наслідок неможливості її стимулювання.  

Новелою чинного ЦПК України, характер якої дає підстави 

стверджувати про те, що вона є способом забезпечення доказів є письмове 

опитування учасників справи як свідків. У використанні цього інструменту, 

простежуються елементи процедури допиту свідка (попередження про 
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кримінальну відповідальність, право відмовитись від дачі показань, 

обов’язковість відповіді тощо) та письмових пояснень (заява свідка все ж має 

ознаки письмового доказу). Використання письмового опитування учасників 

справи як свідків у цивільному процесі України виконує декілька функцій: 1. 

Розкриття інформації про докази та самих доказів в межах запитуваної 

інформації; 2. Є інструментом забезпечення доказів, оскільки дає можливість 

закріпити інформацію у належному засобі – заяві свідка, з ініціативи іншої 

сторони (яка ставить запитання). Та як супутня функція є інструментом  який 

дозволяє запитуючій стороні отримувати письмові та електронні докази у 

справі.  

Однак комплексне дослідження цього інструменту та його порівняння з 

аналогічними процедурами, котрі набули широкого розповсюдження за 

кордоном, дає підстави стверджувати, що його потенціал за чинного в Україні 

регулювання розкритий не повною мірою.  До основного кола питань, що 

потребують подальшого удосконалення, слід віднести запровадження: 

спеціального способу примусу відповіді на запитання; вимог щодо змісту та 

форми запитань (для уникнення зловживань); можливості повторного 

письмового опитування, а також  нагальною є необхідність підкріплення 

відповіді за запитання в процедурі письмового опитування учасників справи 

як свідків за ст. 93 ЦПК України присягою.  

Водночас, сумнівною є перспектива використання аффідевіту, як 

способу забезпечення доказів та залучення інформації у цивільну справу 

загалом, з тих же причин, які унеможливлюють залучення у справу письмових 

пояснень свідка. 

На відміно від останніх, письмові та речові докази несуть стабільну 

доказову інформацію, яка не має схильності до викривлення за звичайних 

умов. Основою передумовою для її коректного виокремлення є уникнення 

ризику спотворення останньої під час цього процесу. Забезпечення отримання 

та збереження інформації яку несуть письмові та речові докази, здебільшого 
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відбувається шляхом витребування, огляду доказів, в тому числі за їх місцем 

знаходження та призначенням і проведенням експертизи. 

Найбільш простим та неускладненим способом отримання та 

знерухомлення інформації, що несуть речові та письмові докази, є їх 

витребування. Останнє зумовлено тим, що при застосуванні цієї процедури не 

відбувається виокремлення та видозміна інформації, адже знерухомлюється її 

джерело. Ця обставина говорить про те, що доступ до цього інструменту 

отримання та фіксації відомостей, що мають доказове значення, має бути 

максимально спрощеним для особи. На підтримку останньої позиції говорить 

також те, що ще до початку ініціації судової процедури позитивним є 

дослідження всіх аспектів заінтересованою особою, для усестороннього 

ознайомлення з матеріалами майбутнього провадження.  

Однак цивільне процесуальне законодавство все ж містить бар’єри до 

доступу заінтересованою особою до інструменту витребування доказів, які 

носять як матеріальний так і процесуальних характер. До матеріальних 

бар’єрів слід віднести підстави для витребування у вигляді загрози зникнення 

чи наявності утрудненості збору доказів та доведення належності доказу. 

Процесуальними ж бар’єрами є, крім іншого, необхідність наявності 

діяльності заінтересованої особи, щодо самостійного здобуття доказу. 

Примітним є те, що в останньому випадку, судом не аналізуються підстави 

відмови, чи інші обставини, за яких заінтересована особа не змогла здобути 

доказ самостійно, має значення факт наявності чи відсутності діяльності. Це 

положення, на наше глибоке переконання невиправдано ускладнює процес 

збору доказів заінтересованою особою, яка вимушена вичерпати усі можливі 

заходи самостійного отримання доказів перед зверненням до суду. 

Крім того, широкого підходу вимагає також розуміння положення про 

те, що доказ має існувати на межі зникнення. Комплексний аналіз підстав 

забезпечення доказів шляхом витребування показує, що формулювання ст. 116 

«стане згодом неможливим чи утрудненим» має тісний зв’язок з визначенням 

ст. 84 «неможливості самому надати докази», адже неможливість надати 
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докази є в особи на даний час та нікуди не зникне в майбутньому. Вбачається, 

що саму неможливість подати докази, слід сприймати як утруднення, що ще 

раз говорить про те, ст. 116 ЦПК України, охоплює ст. 84 ЦПК України. Саме 

це твердження повинно стати імперативом правозастосування та бути яскраво 

відображеним в ЦПК України.  Також, в практичному плані різниця у 

витребування доказів за ст. 84 ЦПК України та ст.116 ЦПК України полягає 

виключно: в часі розгляду заяви судом, в останньому випадку у пришвидшені 

строки; за використання ст. 116 сторона в праві клопотати перед судом про 

забезпечення доказів без повідомлення інших осіб за наявності відповідних 

підстав; застосування ст. 116 - 118 ЦПК України передбачає сплату судового 

збору. Цілі та підстави витребування залишаються незмінними, що дозволяє 

механізм ст. 84 ЦПК України віднести до інституту забезпечення доказів. 

Перспективним вважається також надання суду повноважень, у 

виключних випадках витребовувати докази, якщо необхідність їх наявності 

для ефективного здійснення судочинства є очевидною. В цьому випадку, 

активну діяльність суду слід вважати сприянням заінтересованій особі у 

доказуванні, а не проявом відходу від принципу змагальності. 

В свою чергу законодавчу вимогу щодо зазначення доказу, який 

витребовується пропонується тлумачити широко, включаючи випадки за яких 

заявник незнаючи точного переліку документів якими володіє інша сторона в 

праві широко окреслити докази які в неї можуть бути, або документи 

(наприклад акти звірки взаєморозрахунків, довідки) які вона може створити, 

що відповідає цілям використання механізму витребування доказів та його 

меті. 

Позитивною є імплементація до ЦПК України можливості суду визнати 

обставину, щодо якої сторона ухиляється від надання доказу. Безумовно ця 

діяльність є останньою гарантією, що дозволяє ефективно захищати права та 

інтереси заінтересованої особи та є ефективним способом унеможливлення 

створення перешкод для судочинства. Проте такий механізм в рамках 

вітчизняного цивільного процесу, повинен використовуватись у якості 
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останнього заходу, коли всі інші можливості, в тому числі тимчасового 

вилучення доказів для дослідження судом вичерпані. 

Перспективною також видається активація цього механізму у разі 

цілеспрямованого знищення доказів стороною, або їх спотворення для 

унеможливлення подальшого їх дослідження в судовому процесі. Однак в 

такому випадку суд повинен оцінювати індивідуальні обставини кожної 

справи, які можуть бути різної природи, що унеможливлює створення та 

впровадження детального регулювання.  

Поряд з цим, доцільною є стабілізація доказу в періоді між 

постановленням ухвали про його витребування та фактичною його передачею 

суду або заінтересованій особі, шляхом постановлення ухвали щодо 

субзабезпечувальних заходів, як наприклад, зобов’язання вчинити певні дії 

щодо доказів або утриматись від вчинення дій щодо них. 

Особливих характер речових доказів, наявність ускладнень, які 

виникають при виокремленні інформації з предмету матеріального світу, 

зумовлюють необхідність наявності спеціального механізму цього 

виокремлення. Останнє здебільшого відбувається шляхом огляду доказу 

судом та призначення експертизи. 

У першому випадку, виокремлення та фіксація інформації відбувається 

за активної діяльності суду та учасників справи. Необхідність участі останніх 

обумовлена потребою звуження або розширення спектру досліджуваних 

особливостей речового доказу. До огляду, за необхідності залучають третіх 

осіб у випадках необхідної наявності спеціальних знань для фіксації 

інформації. 

Передчасний огляд доказів, має місце у випадках, коли доказ не можна 

доставити до суду (ст. 85 ЦПК України) та у випадку коли необхідне 

оперативне виокремлення інформації з доказу в наслідок її динамічності, як у 

випадку з продуктами, що швидко псуються (ст. 86 ЦПК України). 

За чинним ЦПК України регулюванням огляд речових доказів виступає 

базисом, механізм котрого ускладнюється зовнішніми обставинами, що 
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визначають розбіжності в порядку ініціації та оперативності проведення 

огляду. Зокрема, у разі перебування речового доказу на межі зникнення 

внаслідок того, що він містить динамічну інформацію чи інших об’єктивних 

чи суб’єктивних чинників, огляд такого доказу проводиться в найкоротші 

терміни та потребує використання механізму ст. 116-118 ЦПК України з 

додатковим застосуванням положень ст. 86 ЦПК України (огляд речових 

доказів, що швидко псуються). Застосування особливостей огляду доказів за 

їх місцезнаходженням (ст. 85 ЦПК України) обумовлено факультативною 

ознакою неможливості доставлення доказу до суду. У разі відсутності 

передумов можливості трансформації або зникнення речових доказів, які не 

можна доставити до суду, сама неможливість доставки доказів до суду є 

основною ознакою, що обумовлює необхідність їх передчасного дослідження, 

що відбувається в порядку ст. 85 ЦПК України. При цьому відпадає 

необхідність оперативного дослідження доказу, проте залишається ознака 

утруднення збирання та подання доказів заінтересованою особою. 

Комплексне дослідження процедури огляду доказів судом, як способу їх 

забезпечення показує нагальну необхідність фото- відеофіксації доказів в 

межах цієї процедури. Саме його здійснення, дозволить в подальшому 

фокусуватися на інших значимих характеристиках доказу, на які не було 

звернено увагу при першому огляді. Також таким чином компенсується 

відсутність іншої сторони у випадку проведення огляду до відкриття 

провадження у справі. Отже, встановлення обов’язкової фото- відеофіксації 

огляду є перспективним та нагально необхідним шляхом розвитку вказаного 

інструменту. Водночас покладення субзабезпечувальних зобов’язань дозволяє 

стабілізувати доказ для унеможливлення його втрати, спотворення, а також 

забезпечення доступу до нього. 

Ускладнення механізму призначення експертизи, як способу 

забезпечення доказу та ініціації його дослідження в цілому, зумовлюється 

необхідністю залучення до його дослідження третьої особи (експерта) та 

ризиком втрати, чи пошкодження доказу в наслідок її проведення. Значимим 
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для сучасного цивільного процесу є розширення можливості ініціації 

експертизи заінтересованою особою без звернення до суду. Однак загалом у 

доказуванні є важливим збереження першоджерела доказу для забезпечення 

можливості повернення до його дослідження, як наслідок, його повне або 

часткове знищення під час проведення експертизи виключає достовірність 

висновку експерта. Ризик таких випадків, як показує дослідження, бере на себе 

суд, який здійснює активне втручання в процес призначення експертизи та 

здійснює оперативне управління її проведенням. Останнє характеризується 

визначенням доцільності проведення експертизи, коригуванням меж 

експертного дослідження з боку суду тощо. 

Процес призначення експертизи досить детально врегульований чинним 

ЦПК, проте все ж не позбавлений недоліків, зокрема, не вирішеним 

залишається питання попередньої фіксації динамічної інформації яку несе 

об’єкт. Підвищення ефективності потребує також забезпечення витрат 

пов’язаних з експертизою, нагально необхідним є вирішення питання про 

можливість оскарження ухвали про призначення експертизи, тощо. 

Тривала відсутність законодавчого врегулювання електронних доказів в 

поєднанні з їх особливою природою та нестабільністю інформації, яку вони 

несуть, що породжується як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин, 

зумовили значну увагу науковців та практиків до проблеми їх стабілізації, 

передусім в мережі Інтернет. Широкого розповсюдження набули способи 

забезпечення електронних доказів, не пов’язаних зі зверненням до суду, які 

мають різну ступінь ефективності в контексті їх подальшого використання в 

цивільному процесі. 

Способи забезпечення доказів передбачені ЦПК України в цілому 

повністю дозволяють знерухомити та виокремити інформацію з електронного 

доказу незалежно від його форми та цілі забезпечення. Основне коло питань, 

пов’язаних з забезпеченням електронних доказів, зводиться до розмежування 

їх оригіналу та копії, їх посвідчення, оперативності реагування на необхідність 
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їх забезпечення, доцільності повідомлення інших осіб про подачу та розгляд 

заяви про забезпечення доказів тощо. 

Основні результати розділу дисертаційного дослідження опубліковані в 

наукових працях автора [187-188] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне узагальнення 

наукового завдання і подано новітнє вирішення науково-правового завдання, 

а саме: виявлено і вирішено низку теоретичних і практичних проблем теорії 

цивільного процесуального права і практики цивільного судочинства, 

пов’язаних із науковим розумінням, законодавчим регулюванням і 

застосуванням інституту забезпечення доказів у цивільному процесі України. 

На підставі аналізу літературних джерел, нормативно-правових актів, 

вивчення й узагальнення іноземного досвіду регулювання досліджуваного 

інституту, а також на прикладах з юридичної практики застосування 

відповідних норм у цивільному судочинстві були сформульовані такі 

теоретико-практичні висновки: 

1. Ретроспективний огляд законодавства і наукових праць показав, що 

необхідність попередньої фіксації доказового матеріалу виникала та у різні 

способи здійснювалась на всіх етапах еволюції законодавства та права. 

Найбільшого розвитку інститут забезпечення доказів зазнавав у періоди 

лібералізації та демократизації суспільства в умовах посилення ролі 

основоположних принципів цивільного процесу (передусім змагальності). 

Перші характеристики інституту забезпечення доказів на теренах України в 

їхньому сучасному трактуванні відображались у працях науковців 

щонайменше з 1848 р.  та полягали в можливості передчасного допиту свідка 

у випадках, коли він кудись надовго від’їжджає або тяжко хворий. У 

подальшому внаслідок реформи судочинства 1864 р. забезпечення доказів 

набуло ширшого застосування, розповсюдившись на всі засоби доказування. 

2. Інститут забезпечення доказів характеризується наступними 

ознаками: 1) має супровідний характер щодо процесу доказування та збору 

доказів; 2) виступає засобом закріплення доказового матеріалу; 3) 

спрямований на подолання аномалій у процесі збору доказів і доказування; 4) 

має місце та застосовується на стадіях збирання та подання доказів; 5) 
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використання інституту забезпечення доказів дає заінтересованій особі змогу 

оцінити увесь доказовий матеріал та вибудувати ефективну стратегію захисту, 

подолавши неточності та прогалини у підтвердженні фактів та обставин. 

3. Запропоновано розуміти сутність забезпечення доказів в двох 

аспектах: 

1) з боку заінтересованої особи – забезпечення доказів є діяльністю цієї 

особи, що спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в 

одержанні та збереженні доказів, які така особа пізніше використає  в 

цивільному судочинстві як підставу своїх вимог та заперечень; 

2) з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на їхнє звернення в збиранні 

доказів та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти й обставини, які він містить, що відбувається 

відповідно до встановленого законом способу і порядку у випадках, коли 

подання заінтересованою особою потрібних доказів з їх подальшим 

використанням у судовому процесі є або може стати неможливим чи 

ускладненим.  

4. Заборону вчиняти певні дії щодо доказів і встановлення обов’язку 

вчинити певні дії щодо доказів не можна вважати повноцінними і 

самостійними способами забезпечення доказів. Ці правові інструменти мають 

субзабезпечувальний характер стосовно основних способів забезпечення 

доказів, й їхнє використання не дозволяє виокремити і фіксувати інформацію 

з доказу. Застосування цих інструментів матиме місце у разі необхідності 

стабілізації доказової інформації в періоді між постановленням і виконанням 

ухвали про забезпечення доказів. 

5. Дослідження процедури забезпечення доказів у цивільному 

процесі України дозволило розробити перспективні підходи до її 

удосконалення. Основними пропозиціями стосовно удосконалення 

використання досліджуваного механізму є такі: розширення підстав для 

забезпечення доказів на ситуації, пов’язані з необхідністю їх забезпечення, які 
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вже об’єктивно виникли; скасування судового збору за подання заяви про 

забезпечення доказів після відкриття провадження у справі та зарахування 

коштів, сплачених у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання 

позовної заяви у загальний обсяг судового збору у справі, що дасть змогу 

уникнути штучного розмежування механізму забезпечення доказів і 

застосування його способів окремо від нього; розповсюдження дії інституту 

забезпечення доказів на всі види проваджень; виключення можливості 

оскарження ухвали про забезпечення доказів, оскільки оскарження ухвали про 

забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а наслідком такого оскарження, 

у разі його задоволення, буде недопустимість вже отриманого доказу. 

Разом з тим до інших законодавчих прогалин регулювання інституту 

забезпечення доказів слід віднести відсутність врегулювання процедури 

забезпечення доказів після відкриття провадження у справі у разі її розгляду в 

порядку спрощеного провадження; не включення учасників справи до 

переліку осіб, котрі мають бути повідомлені про час, дату і місце розгляду 

заяви про забезпечення доказів у ч. 3–4 ст. 118 ЦПК України. Також 

встановлено, що подальшого удосконалення потребують положення ЦПК 

України, які регулюють зустрічне забезпечення, що використовується у 

процесі забезпечення доказів з метою усунення: невідповідності положень ч. 

2 ст. 154 ЦПК України, яка прямо передбачає можливість застосування 

механізму зустрічного забезпечення виключно для забезпечення позову з 

положеннями, закріпленими у ч. 8 ст. 118 ЦПК України; невизначеності 

обов’язку суду перевіряти обставини, пов’язані з підставами зустрічного 

забезпечення; відсутності кола суб’єктів, які мають надавати суду докази про 

наведені вище обставини у разі, якщо розгляд заяви проводиться без 

повідомлення інших осіб; відсутності законодавчої можливості для сторони 

звернутись із клопотанням про зустрічне забезпечення після постановлення 

ухвали про забезпечення доказів у такій ситуації, коли розгляд був проведений 

без її участі. 
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6. Пропонується викласти ч. 1 ст. 116 ЦПК України у такій редакції: 

«Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статус позивача, 

має забезпечити докази у разі, якщо у сторони виникли складнощі з поданням 

доказів і якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути 

втрачений або збирання чи подання відповідних доказів є або стане згодом 

неможливим, або утрудненим». 

7. Аналіз можливостей застосування заходів із забезпечення доказів, які 

не пов’язані зі зверненням до суду для їх подальшого використання в 

цивільному процесі, показав, що вони мають сумнівну ефективність і не 

розповсюджуються на увесь спектр доказів та інформацію доказового 

характеру. 

8. Дослідження іноземного досвіду регулювання та використання 

інституту забезпечення доказів показало, що моделі та особливості 

наповнення інституту, який вивчається, тісно пов’язані з особливостями 

правового устрою кожної окремої країни. Основні відмінності в устрої 

механізму простежуються передусім між країнами різних правових сімей та 

обумовлені особливостями доказування, розкриття доказів і статусом судових 

та позасудових інституцій. Встановлено, що механізм, який використовується 

в Україні, найбільш близький до аналогічних механізмів країн Центральної 

Європи. 

9. Особливості допиту свідка як способу забезпечення доказів 

нерозривно пов’язані з особливостями психічних властивостей суб’єкта як 

носія інформації. Головними завданнями під час використання цього способу 

є забезпечення достовірності показань і розкриття усього спектру інформації, 

потрібної для вирішення справи. Забезпечення показань свідка має виключно 

превентивний характер, а значення отриманого доказу для справи 

безпосередньо залежить від можливості повторного допиту свідка. 

10. Новелою чинного ЦПК України, яка за своєю природою є 

способом забезпечення доказів, є письмове опитування учасників справи як 

свідків. У використанні цього інструменту, простежуються елементи 
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процедури допиту свідка (попередження про кримінальну відповідальність, 

право відмовитись від дачі показань, обов’язковість відповіді тощо) та 

письмових пояснень (заява свідка все ж має ознаки письмового доказу). 

Використання письмового опитування учасників справи як свідків у 

цивільному процесі України виконує декілька функцій: а) розкриття 

інформації про докази та самих доказів в межах запитуваної інформації; б) є 

інструментом забезпечення доказів, оскільки дає можливість закріпити 

інформацію у належному засобі – заяві свідка, з ініціативи іншої сторони (яка 

ставить запитання); в)  дозволяє запитуючій стороні отримувати письмові та 

електронні докази у справі.  

11. Неприпустимим і таким, що порушує процесуальний порядок, є 

залучення до справи показань свідка, здобутих шляхом отримання письмових 

пояснень свідка. Належним способом забезпечення інформації, що має 

доказове значення, слід вважати письмове опитування учасників справи як 

свідків, водночас до основного кола питань, що потребують подальшого 

вивчення, слід віднести можливості запровадження спеціального способу 

примусу відповіді на запитання, вимог до змісту та форми запитань (для 

уникнення зловживань), можливості проведення повторного письмового 

опитування, а також  нагальною є потреба у підкріпленні присягою відповіді 

на запитання в процедурі письмового опитування учасників справи як свідків 

за ст. 93 ЦПК України. 

12. В ході дослідження з’ясовано необхідність розширення базового 

періоду витребування доказів відповідно до п. 2, 3 ст. 83 ЦПК України на 

період подачі всіх заяв по суті справи: позовної заяви; відзиву на позовну заяву 

(відзиву); відповіді на відзив; заперечень; пояснень третьої особи щодо позову 

або відзиву, адже в цих заявах сторони обмінюються додатковою 

інформацією, доказами тощо, тобто інтенсивно визначають предмет 

доказування. Неефективним і таким, що безпідставно ускладнює доступ до 

процесуального механізму витребування доказів є положення п. 4 ч. 2 ст. 84 
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ЦПК України про необхідність вичерпання можливих засобів їх отримання 

заінтересованою особою самостійно. 

13. Встановлено, що в практичному плані різниця у витребуванні доказів 

за ст. 84, 116 ЦПК України полягає виключно у часі розгляду заяви судом (в 

останньому випадку – у пришвидшені строки); за використання ст. 116 ЦПК 

України сторона має право клопотати перед судом про забезпечення доказів 

без повідомлення інших осіб за наявності відповідних підстав; застосування 

ст. 116–118 ЦПК України передбачає сплату судового збору. Цілі та підстави 

витребування залишаються незмінними, що дозволяє механізм ст. 84 ЦПК 

України віднести до інституту забезпечення доказів. З огляду на наведене 

вище можна стверджувати, що витребування доказів за ст. 84 ЦПК України є 

розширенням інституту забезпечення доказів.  

14. За результатом досліджень запропоновано положення, за яким 

законодавчу вимогу про зазначення доказу, який витребовується, слід 

тлумачити широко, включаючи випадки, за яких заявник, не знаючи точного 

переліку документів, якими володіє інша сторона, має право широко 

окреслити докази, які в неї можуть бути, що відповідає цілям використання 

механізму витребування доказів і його меті. Також варто підтримати наукову 

пропозицію за якою суд доречно наділити повноваженнями витребування 

доказів з власної ініціативи у виключних випадках, якщо необхідність їх 

наявності для ефективного здійснення судочинства є очевидною, що, як 

показує судова практика, є особливо актуальним з урахуванням того, що в цих 

провадженнях неможливо реалізувати положення п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК України 

про роз’яснення судом учасникам справи, які обставини входять до предмета 

доказування та які докази мають бути подані учасником справи.  

15. Доцільною вважається стабілізація доказу в періоді між 

постановленням ухвали про його витребування та фактичною його передачею 

суду або заінтересованій особі шляхом постановлення ухвали щодо 

субзабезпечувальних заходів, як, наприклад, зобов’язання вчинити певні дії 

щодо доказів або утриматись від вчинення дій щодо них. 
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16. Специфіка доказу як матеріального об’єкта та особливості 

характеристик інформації, що виокремлюється з доказу, свідчать про 

необхідність наявності ускладнень під час використання способів 

забезпечення доказів. Особливості огляду доказів як способу їх процесуальної 

фіксації для подальшого застосування у судовому процесі обумовлюють 

необхідність використання додаткових заходів, що прямо передбачені ч. 3 ст. 

85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України. Зокрема, залучення додаткових суб’єктів, які 

сприяють дослідженню речових доказів (свідки, перекладачі, експерти 

спеціалісти) і використання додаткових заходів фіксації інформації 

(фотографування, звуко- і відеозапис). Крім того, ефективність процедури 

огляду доказів безпосередньо залежить від участі в огляді всіх заінтересованих 

сторін, які мають змогу оперативно управляти обсягом інформації, що 

виокремлюється.  

17. Обов’язкові фото- і відеофіксації речового доказу у процесі його 

дослідження мають стати обов’язковими складовими будь-якого огляду 

речового доказу, не обмежуючись оглядом доказів за їх місцем знаходження, 

крім тих речових доказів, з яких можна фізично зняти копію. Загалом до 

техніки процесу передчасного (попереднього) огляду доказів закладено 

декілька концепцій: по-перше, спрямованість огляду на максимальне 

дублювання інформації, що містить доказ, про що вказано у ч. 4 ст. 85 ЦПК 

України, за змістом якої до протоколу огляду додаються разом з описом усі 

складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, 

а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, 

відеозаписи тощо. Схожу вимогу містить ч. 2 ст. 86 ЦПК України, за якою 

може здійснюватися фотографування і відеозапис доказу; по-друге, техніка 

процесу огляду доказів передбачає можливість фокусування учасниками 

справи уваги суду на значимих для справи характеристиках доказу для їх 

детального фіксування судом, а наслідки відсутності учасників у разі огляду 

доказів за їх місцезнаходженням компенсуються відеофіксацією огляду 

доказів (ч. 5–6 ст. 85 ЦПК України). При цьому відсутність учасника справи 
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повинна трактуватись як передумова необхідності відеофіксації огляду 

речових доказів. Обов’язкова відеофіксація огляду доказів повинна мати місце 

також і в інших випадках, як, наприклад, під час дослідження речових доказів, 

що швидко псуються; по-третє, участь в огляді інших осіб, таких як спеціаліст, 

експерт, перекладач, свідок (ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України), дозволяє 

більш повно зібрати інформацію з доказу. 

18. Положення ч. 10 ст. 84 ЦПК України формально спрямоване на 

подолання наслідків неподання витребовуваних судом доказів, тому у випадку 

з ухиленням від огляду доказів задіяною бути не може, що обумовлює 

необхідність змістовного розширення цих положень на ситуації ухилення від 

огляду доказів. 

19. Особливості призначення і проведення експертизи в цивільному 

процесі обумовлені подоланням ризиків, пов’язаних із втратою доказу як 

матеріального об’єкта та здійснення його дослідження третьою особою 

(експертом). Встановлено, що, беручи активну участь у призначенні 

експертизи для судового процесу, суд частково перебирає на себе 

відповідальність за наслідки знищення об’єкта експертизи, його пошкодження 

або зміну властивостей. Особливу увагу серед інших можливих даних, що 

наводяться в ухвалі про призначення експертизи та мають значення для її 

проведення, слід зосередити на тих заходах, які фіксують об’єкт експертизи у 

незмінному стані та дозволяють отримати доступ до нього. Так, наприклад, 

може мати місце покладення на учасника обов’язку забезпечити доступ 

експерта до приміщення або території, де перебуває доказ, для його 

дослідження разом з обов’язком не вчиняти будь-яких дій щодо об’єкта 

експертизи.  

20. Зважаючи на ключову роль суду в призначенні експертизи, 

подальшому оперативному контролі та управлінні її виконанням, доречним 

видається покладення функцій знерухомлення інформації, що містить об’єкт 

саме на нього. Таким чином, пропонуємо доповнити ст. 116 ЦПК України 

положенням такого змісту: «у необхідних випадках суд вирішує питання про 
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створення умов або проведення дій, потрібних для збереження (фіксації) 

матеріалів для проведення експертизи», що дозволить, крім того, стабілізувати 

динамічну інформацію, яку несе об’єкт експертизи. 

21. Тривале законодавче неврегулювання механізмів роботи з 

електронними доказами, наукові дискусії з цього приводу, нестабільність та 

особливості засобу доказування стимулювало практику до розроблення 

ефективних позасудових прийомів фіксації електронних доказів (передусім у 

мережі Інтернет). До таких засобів слід віднести договірні забезпечувальні 

заходи, звернення за фіксацією до третіх осіб (нотаріуса, експерта, адвоката, 

спеціалізованої установи або спеціалізованих сервісів, провайдера тощо), 

самостійне проведення фіксації засобами фото- і відеофіксації змісту з 

інтернет-сторінки. 

22. Запропоновано оригіналами електронних доказів визнавати 

безпосередньо відеозаписи, фотографії, документи, інформацію яка розміщена 

в Інтернеті, смартфоні тощо. А електронними копіями електронного доказу 

слід вважати таке зчитування інформації з оригіналу електронного доказу, яке 

виконане сторонніми засобами або не в повному обсязі, результати котрого 

мають електронну форму (скріншот переписки на смартфоні, скріншот з 

екрану комп’ютера, один кадр з відео, тощо), тобто результат створення 

похідної копії від оригіналу електронного доказу в електронній формі. 

23. Дослідження показує, що можливість суду з власної ініціативи 

оглянути веб-сайт у порядку огляду доказів за місцем їх знаходження (ч. 7 ст. 

85 ЦПК України) та витребувати оригінал електронного доказу з власної 

ініціативи, якщо подано копію електронного доказу (ч. 5 ст. 100 ЦПК 

України), може мати місце виключно для перевірки відповідності копій 

поданих учасниками справи електронних доказів їх оригіналам.  

24. Зважаючи на проблему, пов’язану з можливістю оперативного 

видалення інформації з сайту як суб’єктивного фактора приховування фактів 

та обставин, вбачається доцільним і необхідним проведення огляду веб-сайту 
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судом в порядку забезпечення доказів без повідомлення інших осіб з негайним 

їх інформуванням після вчинення дії. 

25. Особливості використання кожного окремого способу 

забезпечення доказів тісно пов’язані з змістом процедури фіксації інформації, 

яку несе доказ. Залежно від виду доказу (матеріального носія інформації) та 

складності виокремлення відомостей з нього, в поєднанні з необхідністю 

отримання достовірної та всебічної інформації з об’єкту, зумовлює різну 

глибину інтенсивності діяльності суб’єкту, що здійснює її сприйняття та 

процесуальну фіксацію. У випадку необхідності простого заволодіння 

доказами заінтересованою особою, ступінь процесуального втручання суду, як 

суб’єкту сприяння такій діяльності є найменшим. Водночас особливості 

характеру інформації, яку несе об’єкт, та особливості самого об’єкта, який 

несе інформацію, в інших випадках зумовлює необхідність посилення ролі 

суду (у разі виокремлення інформації, яке не потребує спеціальних знань) та 

інших суб’єктів (у разі виокремлення інформації з використанням спеціальних 

знань), участь яких несе допоміжний характер у виокремленні відомостей, що 

мають доказове значення. Допоміжних суб’єктів виокремлення та фіксації 

інформації, що має значення для справи можна умовно поділити на дві групи. 

До першої слід віднести спеціаліста, експерта, перекладача, тощо. Тобто тих, 

які супроводжують процес належного закріплення відомостей виокремлених з 

доказу. Іншою групою суб’єктів слід вважати тих осіб, діяльність яких 

спрямована на звуження або розширення обсягів інформації, яка підлягає 

виокремленню та фіксації (заявник, інші учасники справи або особи які 

можуть набути цього статусу, а деяких випадках - суд). Саме необхідна 

інтенсивність втручання різних суб’єктів в процес виокремлення та 

закріплення інформації з об’єкту, а також специфіка останнього, обумовлює 

ускладнення в процесі знерухомлення відомостей, що несе об’єкт.  
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