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АНОТАЦІЯ  

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

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному процесі 

України.- Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право  - Київський національний університет імені Тараса 

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

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою у якій 

розглядаються теоретичні та правові засади доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. На 

підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів, автором 

визначено поняття доказування у досліджуваній категорії цивільних справ та 

охарактеризовано його ознаки. Встановлено, що доказування у  цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди це процесуальна та розумова діяльність 

учасників справи, спрямована на отримання доказів для встановлення наявності 

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

метою захисту свого порушеного суб’єктивного права. Така діяльність 

характеризується тим, що: 1) врегульована нормами цивільного процесуального 

законодавства, якими визначається стадійність цієї діяльності; 2) здійснюється 

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

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

Розглянуто поняття суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

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

процесуально- правовий інтерес,наділенийпроцесуальними правами та здатен 

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

учасників судового процесу не всі вони є суб’єктами доказування у цивільному 
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судочинстві. Хоча докази подаються сторонами та іншими учасниками справи 

(ч.5 ст. 81 ЦПК України), саме сторони мають довести ті обставини, на які вони 

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.У науковій роботі 

досліджено правове становище суду стосовно сприяння у формуванні доказової 

інформації у досліджуваній категррії цивільніх справна різних етапах 

реформування цивільного процесуального законодавства. Доведено, що суд не 

може збирати докази, які стосуються предмета спору. З іншого боку, 

законодавець розширює повноваження суду. Так, при наявності сумніву з боку 

суду у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав 

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

витребувати докази. Якщо виходити з розуміння сутності засобів доказування 

(ч.2 ст. 76 ЦПК України), то це може бути витребування письмових, речових і 

електронних доказів. В той же час, якщо предметом спору буде захист прав 

малолітніх, неповнолітніх або осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена,  суд наділяється правом на власний розсуд збирати 

докази, що є значно ширшим повноваженням ніж витребування доказів і 

включає в себе весь обсягдій щодо засобів доказування, який сприяє 

формуванню належної доказової бази у конкретній цивільній справі.  

Розглянуто поняття доказів у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.Виходячи з нормативного 

розуміння доказів у цивільному судочинстві, доказами у досліджуваній категорії 

цивільних справ є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння 

шкоди та наявності причинно-наслідкового зв’язку між ДТП та заподіяною 

шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і запереченнях сторін та третіх осіб по 

справі, а також інші обставини, які мають значення для вирішення справи. 

У науковій роботі  розкрито механізм встановлення судом належності, 

допустимості, достатності та достовірності доказів у досліджуваній категорії 

цивільних справ; під яким слід розуміти визначену на нормативному рівні, 
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цілісну, взаємопов’язану систему правових засобів, основним завданням якої є 

забезпечення формування належної доказової бази у цивільній справі. 

Обґрунтовано, що належними у досліджуваній категорії цивільних справ є 

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

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

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

транспортною пригодою і заподіяною шкодою. Допустимими будуть докази, 

отримані в порядку, встановленому законом, що містять інформацію про 

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

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

дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною шкодою. Достовірними у 

досліджуваній категорії цивільних справ є докази, які із високим ступенем 

правдивості доказової інформації про обставини дорожньо-транспортної 

пригоди дають суду змогу переконатися у наявності/відсутності факту чи 

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

відбулися.Достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних справ 

означає, що вони у своїй сукупності дають можливість дійти достовірного 

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

заподіяння шкоди, на підтвердження яких зібрано ці докази. Запропоновано 

запровадити у цивільному процесі України механізм процесуальної 

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

штрафу. 

Сформульовано визначення предмета доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

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

що підтверджують чи спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників 

справи і підлягають встановленню з метою ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення. Обґрунтовано позицію, відповідно до якої до предмета 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
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дорожньо-транспортної пригоди, належить включатитакі обставини (факти) 

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

події дорожньо-транспортної пригоди; 2) визначення кола учасників події та 

осіб, які на відповідній правовій підставі володіють транспортними засобами; 

3) причинно-наслідковий зв'язок між діями учасників і наслідками дорожньо-

транспортної пригоди; 4) наявність винних дій учасників пригоди; 5) факт 

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

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

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

фактів, які мають значення для вирішення справи; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення 

дисертації, висновки та пропозиції може бути використано: 

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

теоретичних і практичних проблем доказів і доказування у цивільному 

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

формуванням предмета доказування, визначенням суб’єктів доказування, 

звільненням від доказування, розподілом обов’язку доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 

б) у нормотворчій діяльності – для вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства України, а також розробки проектів відповідних 

нормативно-правових актів; 

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

«Цивільний процес України», «Актуальні проблеми цивільного процесу 

України», для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних і 

довідкових посібників, методичних матеріалів і рекомендацій а також у судовій 

практиці  

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

предмет доказування, обов’язок доказування, підстави звільнення від 

доказування, засоби доказування, докази. 
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ABSTRACT 

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

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

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences 

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

Private Law – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

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

theoretical and legal principles of proof are considered incases on traffic accident 

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

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

and characterized its features. It has been established that proof incases on traffic 

accident reparation civil proceedings is the procedural and mental activity of parties to 

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

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

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

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

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

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

exclusively through the subject of proof. 

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

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

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

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

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

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

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

prove the circumstances which they refer to as the basis for their claims or objections. 
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The legal status of the court in relation to assistance in the formation of 

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

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

that the court can not collect evidence relating to the subject-matter of the dispute. On 

the other hand, the legislator extends the power of the court. The court may, on its own 

initiative, request evidence, if it has any doubt in faithful implementation by the parties 

to the case their procedural rights or in fulfilling their obligations towards evidence. 

Based on insights of the means of proof (Part 2 of Article 76 of the Civil Code of 

Ukraine), it may be the demand for written, physical and electronic evidence. At the 

same time, the court is endowed to collect evidence at its own discretion, if the 

subject-matter of the dispute is the protection of the rights of juveniles, minors or 

persons declared by the court to be incompetent or of   limited competence. This 

power is much wider than the demand for evidence, and includes the entire scope of 

actions with regard to means of proof, which contributes to the formation of a proper 

evidence base in a particular civil case. 

The notion of evidence is considered in case on road traffic accident reparation 

proceedings. In the examined category of civil cases, based on the normative 

understanding of evidence in civil proceedings, any data is evidence on the basis of 

which the court establishes the presence or absence of the circumstances (fact) of an 

accident, damage and the causal link between damage and  traffic accident  that is 

justified by the claims and objections of the parties and third parties in the case, as 

well as other circumstances relevant to the resolution of the case. 

In the examined category of civil cases of research was revealed a mechanism 

for determining that the evidence is adequate, admissible, sufficient and authentic; 

which should be understood as a defined normative level, a holistic, interrelated 

system of legal means, the main purpose of which is to ensure the formation of an 

appropriate evidence base in civil cases. It is substantiated that in the examined 

category of civil cases the evidence is considered to be adequate if it   contains   

information on the subject of proof, namely the presence or absence of the 
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circumstances (fact) of an accident, damage and the existence of a causal link between 

the road accident and the damage. The evidence is considered to be admissible if it 

was obtained under the procedure specified by law and contains information on the 

presence or absence of the circumstances (fact) of a traffic accident, damage and the 

existence of a causal link between the traffic accident and the damage. In the examined 

category of civil cases the evidence considered to be authentic if it allows the court to 

ascertain with high degree of veracity of evidence based information about the 

circumstances of the traffic accident, the presence / absence of the fact or 

circumstances that are determined, to ascertain an accurate reflection of   the actions 

and events that have taken place. The sufficiency of evidence in the examined 

category of civil cases means that, seen together, they give an opportunity to reach a 

reliable conclusion on the existence of the circumstances (fact) of the traffic accident 

and the damage to which these evidences are collected. The mechanism of procedural 

responsibility in the form of a fine is proposed to implement in civil process of 

Ukraine for submitting evidence to the court, which the court found to be unreliable. 

The definition of subject of proof  in cases on traffic accident reparation has 

been formulated, which are the circumstances (fact) of  substantive and procedural 

nature, confirming or denying the claims and objections of the parties to the case. 

These circumstances (fact) should be established in order to adopt a legitimate and 

well-founded decision. It is substantiated that the position according to which the 

following circumstances (fact) of substantive character and facts of a procedural nature 

should be included in the subject of proof  in cases on traffic accident reparation: 1) 

the fact of a traffic accident; 2) determination of  the number of participants in traffic 

accident and persons who, on the appropriate legal basis, own the vehicles; 3) the 

causal link between the actions of participants and the consequences of an accident; 4) 

presence of  fault actions of participants of  an accident; 5) the fact of causing damage, 

both material and moral; 6) determination of  size of damage done; 7) facts of 

procedural nature, for example, those that determine the jurisdiction (territorial, 
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subject-matter or subjective); 8) other facts that are relevant for the resolution of the 

case; 

The position, according to which it is proposed to distinguish the procedural 

consequences of non-fulfillment of procedural obligations with respect to proof  in 

cases on traffic accident reparation , which are: 1) the impossibility to protect his 

subjective right by leaving the claim without movement and returning the claim; 2) 

impossibility to protect violated right in the appeals court due to unreasonable non-

submission of evidences to the court of first instance. 

The mechanism for eliminating the conflict between the norms of the CC of 

Ukraine and the CPC of Ukraine was analyzed and proposed. The essence of this 

conflict is that according to the norms of civil legislation there is a presumption of  

guilt of a person who caused damage by the source of increased danger, including, 

among them, vehicles, at the same time in civil procedural legislation presumptions do 

not apply, which significantly affects the distribution of the burden of proof. 

Consequently, in order to ensure the most effective protection of the rights of the 

victim as a result of traffic accident and compensation for damage, it is necessary to 

introduce legal presumptions in the examined category of civil cases. 

The practical significance of obtained results is that the provisions of the 

thesis, conclusions and proposals can be used: a) in the research work – as a basis for 

further study of theoretical and practical problems of evidence and proof in civil 

proceedings of Ukraine as a whole, as well as certain issues related to the formation of 

the subject of proof, the definition of subjects of proof, exemption from proof, division 

of burden of proof in cases on traffic accident reparation; b) in normative activity - for 

improvement of civil procedural legislation of Ukraine, as well as drafting of the 

relevant normative-legal acts; c) in the educational process - for teaching of such 

educational disciplines: "The Civil Process of Ukraine", "Actual Problems of the Civil 

Process of Ukraine", for the preparation of relevant sections of textbooks, educational 

and reference manuals, methodological materials and recommendations, as well as in 

judicial practice. 
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Key words: civil process, proof, subjects of proof, subject of proof, burden of 

proof, grounds for exemption from proof, means of proof, evidence. 
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Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 2016.  

С. 48–51. 

9. Захаров П. Сутність доказування у цивільному судочинстві: історичний 
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2.2. Розподіл обов’язків по доказуванню у справах про відшкодування шкоди, 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Конституцією України (ст. 3)визначено, 

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

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це 

конституційне положення розкривається через гарантування кожній особі права 

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

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

мірою зумовлена досконалістю нормативного регулювання процедури 

доказування у цивільній справі. Процесуальний інститут доказування становить 

неабиякий науковий інтерес для дослідників у зв’язку із доктринальними 

змінами державної правової політики у сфері цивільного судочинства. Останнім 

часом цивільне процесуальне законодавство неодноразово змінювалося. Попри 

наведене ігнорування концептуальних змін у цивільному судочинстві призвело 

до невиправданого зволікання і подекуди непослідовності запровадження у 

цивільний процес нових інститутів у сфері доказової діяльності. Фактично 

реформування цивільного процесуального законодавства розпочалося лише у 

2001 р., і незважаючи на масштабність запропонованих змін, нормативна 

регламентація процедури доказової діяльності переважно відповідала старій 

моделі цивільного судочинства. Саме це потребувало постійного оновлення 

цивільного процесуального законодавства, останнє відбулося у жовтні 2017 р. 

На сучасному етапі розвитку цивільного процесуального законодавства погляди 

науковців на проблеми доказів і доказування, підстави звільнення від 

доказування, формування предмета доказування у конкретній цивільній справі, 

суб’єктів доказової діяльності тощо різняться. Отже, з урахуванням нещодавньої 

реформи цивільного процесуального законодавства варто всебічно дослідити 

досвід нормативного регулювання досліджуваних процесуальних інститутів 

попередніх років, сучасний стан їх регулювання і практику застосування 
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відповідних норм щодо розгляду та вирішення досліджуваної категорії 

цивільних справ. 

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять наукові 

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

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

спроби систематизованого викладу сутності доказової діяльності, судового 

пізнання та доказів було зроблено ще у період формування доктрини цивільного 

процесу. У роботах В. Л. Ісаченка, В. М. Гордона, Є. В. Васьковського, 

А. Х. Гольмстена, К. І. Малишева, Є. О. Нефедьєва, Т. М. Яблочкова та інших 

науковців наведено перші спроби теоретичного обґрунтування вирішення 

багатьох проблем нормативного регулювання питань збирання, дослідження, 

оцінки доказів тощо. 

Подальша сутнісна характеристика проблем доказування і доказів 

отримала розвиток у роботах науковців радянського періоду формування теорії і 

практики правосуддя у цивільних справах. Фундаторами науки цивільного 

процесуального права стали С. Н. Абрамов, Л. А. Ванєєва, М. А. Вікут, 

Р. Є. Гукасян, М. А. Гурвич, С. Ю. Кац, О. П. Клейнман, О. Ф. Козлов, 

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

К. С. Юдельсон. 

Сучасна теорія цивільної процесуальної науки в умовах формування 

нового предмета наукових пошуків продовжує дослідження проблем доказів і 

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

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

Шаламової, С. В. Васильєва, І. В. Верещінської, В. М. Кравчука, 

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

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

Р. В. Тертишнікова, Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука, С.Я. Фурси, 

О. З. Хотинської–Нор, В. В. Цюри, М. Й. Штефана, О. О. Штефан, М. М. Ясинка 

та інших. 
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Незважаючи на численні дослідження проблем доказування та доказів тема 

є актуальною, оскільки процесуальне законодавство постійно змінюється, до ЦПК 

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

предмета доказування, здійснення обов’язку доказування, звільнення від 

доказування тощо. Внесені зміни не усунули наявних проблем, а навпаки 

породили нові.  

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

Дисертацію виконано відповідно до положень Указу Президента України від 

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

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

Стратегією розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 роки, схваленою постановою загальних зборів 

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

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного 

факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та 

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

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

вченою радою юридичного факультету Київського національного університету 

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

21 вересня 2015 р. (протокол № 2).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

наукового завдання щодо розробки теоретичних і практичних проблем 

нормативного регулювання доказів і доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві та напрацювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

цивільного процесуального законодавства. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі: 
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– з’ясувати зміст поняття доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; 

– сформулювати поняття суб’єкта доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;  

– запропонувати визначення доказів у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;  

– розкрити механізм встановлення судом належності, допустимості, 

достатності та достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ;  

– виокремити зміст предмета доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; 

– з’ясувати цивільні процесуальні наслідки невиконання обов’язку 

доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 

– сформулювати та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення норм 

чинного цивільного процесуального законодавства України. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають у процесі 

здійснення доказової діяльності у цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Предметомдослідження є доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди. 

Методи дослідження обрано з урахуванням визначених мети і завдань, 

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

діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ і процесів. Спеціальними 

методами дослідження, застосованими у дисертації, є: метод системного аналізу, 

використаний для аналізу правових норм, що регламентують визначення доказів, 

процедуру доказування, засоби доказування у цивільному судочинстві України 
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(розділи 1–3); системно-структурний – для дослідження поняття та сутності 

доказування у цивільному судочинстві України (підрозділ 1.2), а також поняття і 

сутності доказів, правил належності, допустимості, достатності та достовірності 

доказів у цивільному судочинстві України (підрозділ 1.3); порівняльно-правовий 

– для дослідження та аналізу норм вітчизняного законодавства, а також 

практики Європейського суду з прав людини, що дало можливість внести 

конкретні пропозиції до чинного законодавства України (розділи 1–3); 

формально-логічний (догматичний) – для аналізу правових норм та їх 

формулювання (розділи 1–3); статистичний – для узагальнення результатів 

вивчення практики, аналізу проблем, пов’язаних із розглядом і вирішенням 

справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, у порядку цивільного судочинства України (розділи 1–3). Зазначені 

методи застосовано у роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що дало змогу 

забезпечити всебічність, повноту та об’єктивність дослідження. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні та аналітичні 

матеріали, узагальнення практики у цивільному судочинстві України у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, відповідні рішення та ухвали, розміщені в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень. 

Нормативно-правовою основою дослідження є акти конституційного, 

цивільного, цивільного процесуального законодавства України та іноземних 

держав, міжнародні договори, рішення Конституційного Суду України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертаційній роботі вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального 

права після реформування цивільного процесуального законодавства у жовтні 

2017 р. здійснено комплексний аналіз теоретичних, правових і практичних 

проблем, що виникають у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У межах проведеного дослідження 

одержано результати, які є новими і мають важливе значення для теорії 
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цивільного процесу та практики розгляду досліджуваної категорії справ. 

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

одержані автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі:  

вперше: 

– запропоновано таке визначення поняття доказування у цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди: це діяльність учасників справи та законних 

представників, яка врегульована нормами цивільного процесуального 

законодавства і спрямована на отримання будь-яких матеріалів для 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), що мають значення 

для вирішення справи, з метою ефективного захисту порушеного 

суб’єктивного права цих осіб; 

– визначено поняття суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, яким є учасник справи або законний представник, який захищає 

матеріально-правовий та процесуально-правовий інтерес та наділений 

процесуальними правами і здатний виконувати процесуальні обов’язки особисто 

або через представника;  

– сформульовано поняття доказу у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під яким слід розуміти 

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

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

наявність причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною 

пригодою і заподіяною шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і запереченнях 

сторін і третіх осіб у справі; 

– з’ясовано механізм встановлення судом належності, допустимості, 

достатності та достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ. 

Визначено, що суд вважає належними у досліджуваній категорії цивільних справ 

докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а саме про наявність 
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або відсутність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння 

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

транспортною пригодою і заподіяною шкодою; допустимими будуть докази, 

отримані в порядку, встановленому законом, що містять інформацію про 

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

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

дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною шкодою; достовірними у 

досліджуваній категорії цивільних справ є докази, які із високим ступенем 

правдивості доказової інформації про обставини дорожньо-транспортної 

пригоди дають суду змогу переконатися у наявності/відсутності факту чи 

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

достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних справ означає, що вони 

у своїй сукупності дають можливість дійти достовірного висновку про наявність 

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

підтвердження яких зібрано ці докази. Запропоновано запровадити у цивільному 

процесі України механізм процесуальної відповідальності за подання суду 

доказів, визнаних ним недостовірними, у виді штрафу; 

– сформульовано визначення предмета доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

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

що підтверджують чи спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників 

справи і підлягають встановленню з метою ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення. До предмета доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, належить 

встановлення таких обставин (фактів) матеріально-правового характеру і фактів 

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

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

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

і наслідками дорожньо-транспортної пригоди; 4) наявності винних дій учасників 
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пригоди; 5) факту заподіяння шкоди, як матеріальної, так і моральної; 

6) визначення розміру заподіяної шкоди; 7) фактів процесуального характеру, 

наприклад, таких що визначають юрисдикцію (територіальну, предметну чи 

суб’єктну); 8) інших фактів, які мають значення для вирішення справи; 

– запропоновано виокремлювати процесуальні наслідки невиконання 

процесуальних обов’язків щодо доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, якими є 

неможливість захистити своє суб’єктивне право через залишення позовної заяви 

без руху та повернення заяви або неможливість захисту порушеного права у суді 

апеляційної інстанції внаслідок необґрунтованого неподання доказів до суду 

першої інстанції; 

удосконалено: 

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

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

презумпція вини заподіювача шкоди джерелом підвищеної небезпеки, до яких, у 

тому числі, належать і транспортні засоби, водночас у цивільному 

процесуальному законодавстві презумпції не діють, що суттєво впливає на 

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

ефективного захисту прав потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди та відшкодування шкоди необхідно запровадити законні презумпції у 

досліджуваній категорії цивільних справ; 

– теоретичні положення щодо застосування заходів процесуального 

примусу для забезпечення належного виконання встановлених у суді правил, 

добросовісного виконання процесуальних обов’язків та вважати невиконання 

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

самостійні вимоги, їхніми представниками зловживанням процесуальними 

правами із застосуванням до цих осіб не тільки заходів процесуального примусу 

у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом але й за певних 

умов застосуванням штрафних санкцій;  
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– теоретичні положення щодо застосування інституту забезпечення доказів 

до подання позову до суду шляхом призначення експертизи у разі скоєння 

дорожньо-транспортної пригоди для визначення розміру заподіяної шкоди та 

призначення проведення такої експертизи доручати лише експертам, 

включеними до Єдиного реєстру судових експертів; 

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

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, можуть 

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

набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо визначення процесуального становища суду 

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

числі й у досліджуваній категорії цивільних справ; 

– наукові положення щодо дослідження судом засобів доказування, 

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

неефективним і майже не використовується у судовій практиці під час розгляду 

справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди; 

– пропозиції про наділення суду повноваженнями визнавати обставини 

(факти) встановленими на підставі доказів, поданих позивачем і не спростованих 

відповідачем у разі невиконання останнім обов’язку доказування та вважати їх 

такими, що визнані відповідачем. 

На підставі проведеного наукового аналізу запропоновано висновки і 

рекомендації, які сприятимуть удосконаленню цивільного процессуального 

законодавства щодо процедури доказування, зміцненні змагальності та 

забезпеченню ефективному захисту прав учасників цивільного судочинства. 

Зокрема, у межах проведенного дослідження зроблено й обгрунтовано конкретні 

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

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення дисертації, висновки та пропозиції може бути використано: 
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а) у науково-дослідній роботі – як підґрунтя для подальшого дослідження 

теоретичних і практичних проблем доказів і доказування у цивільному 

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

формуванням предмета доказування, визначенням суб’єктів доказування, 

звільненням від доказування, розподілом обов’язку доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 

б) у нормотворчій діяльності – для вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства України, а також розробки проектів відповідних 

нормативно-правових актів; 

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

«Цивільний процес України», «Актуальні проблеми цивільного процесу 

України», для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних і 

довідкових посібників, методичних матеріалів і рекомендацій а також у судовій 

практиці( підтверджено Актом впровадження юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.10.2018 

року).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

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

самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дослідження, а також рекомендації щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства було обговорено на кафедрі 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ключові положення дисертації апробовано на таких всеукраїнських і 

міжнародних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

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

конференції «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 

стабільності» (м. Львів, 15–16 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-
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практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених – «Актуальні 

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

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

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

Публікації. Ключові положення та висновки, наведені у дисертації, 

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

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

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

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

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена її метою, 

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

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

додатків. Загальний обсяг роботи становить 208 сторінок, основний текст 185 

сторінок та 6 сторінок додатки, список використаних джерел – 17 

сторінок(налічує 192 найменувань).  
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Розділ І. Правові та теоретичні засади доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди 

1.1. Поняття та сутність доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

Проблеми доказування, його сутність, етапи та суб’єкти є одним з 

найважливіших питань у теорії цивільного процесу. Ми розглянемо питання про 

сутність доказування та запропонуємо його визначення стосовно категорії справ, 

що досліджуються. Суд при здійсненні правосуддя аналізує та оцінює докази не 

довільно, а керується встановленою законом процесуальною формою 

доказування.  

У науковій юридичній літературі висловлювалися різні точки зору щодо 

доказування. Відомі процесуалісти, такі як О.О. Грабовська, О.С.Захарова, В.В. 

Комаров, М.К. Треушников, М.Й.Штефан, О.О. Штефан та інші присвячували 

свої роботи дослідженню доказів та доказування. Втім серед науковців і досі 

немає єдності у поглядах на ключові питання доказування.  

Для з’ясування будь-якого правового явища, правової категорії слід 

зрозуміти її сутність. Термін сутність означає найголовніше, основне, істотне, в 

кому-, в чому-небудь; зміст. У філософії цей термін інтерпретується як головне, 

визначальне в предметі, що зумовлене глибинними зв’язками й тенденціями 

розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення [93, с.462]. 

За своєю гносеологічною суттю доказування представляє один із 

різновидів пізнання дійсності людиною в процесі якої встановлюється істинне 

знання. 

Пізнання у філософії розглядається як суспільно-історичний процес 

діяльності людини, спрямований на відображення об’єктивної дійсності у 

свідомості людини [70, с. 253]. Тож cуб’єктивний фактор у сприйнятті 

інформації про об’єкт пізнання є дуже високим. Адже кінцевий результат 
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пізнавальної діяльності буде залежати не тільки від мети пізнання, а й від того за 

допомогою яких способів і засобів суб’єкт його здійснює.  

Пізнання спрямоване на одержання істинного знання про закони, процеси 

і явища дійсності. На відміну від пізнання в загальному філософському 

розумінні судове пізнання має свій специфічний предмет, об’єкт, коло суб’єктів і 

обов’язкову форму пізнавальної діяльності, в нашому випадку, закріплену 

цивільним процесуальним кодексом. Водночас слід пам’ятати, що кінцевий 

результат судового пізнання впливає на ухвалення законного і обґрунтованого 

рішення, тож завданням законодавця є максимальне звуження суб’єктивного 

фактору, що відображається у судовому рішенні. Саме це зумовлює особливі 

вимоги до суб’єктів пізнавальної діяльності і до інструментарію, за допомогою 

якого вони можуть здійснювати пізнавальну діяльність. 

Тривалий час у теорії доказового права існували погляди, що судове 

пізнання і судове доказування співпадають. Наприклад, відомий науковець з 

кримінального процесу М.М. Михеєнко вказував на те, що коли йдеться про 

гносеологічну сутність кримінально-процесуального доказування як про 

особливий різновид пізнання, слід ставити знак рівності між доказуванням і 

пізнанням, що судове пізнання та судове доказування тотожні види пізнавальної 

діяльності [88, с.9].  

Представники науки цивільного процесу, аналізуючи співвідношення 

пізнання і доказування в цілому не заперечували концепції єдності цих понять. 

М.Й.Штефан зазначав, що пізнання складається з діалектичної єдності розумової 

і процесуальної діяльності суду і осіб, які беруть участь у справі, що 

відбувається у процесі подання, витребування, дослідження і оцінки матеріалів 

цивільної справи [185, С.274].  

Втім, були і такі вчені – процесуалісти, які розмежовували ці поняття. 

С.В.Курильов вказував на те, що доказування  не пізнання, що воно існує для 

пізнання [77, С.65].  
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Досліджуючи сутність пізнання М.А. Гурвич звертав увагу на те, що під 

доказуванням слід розуміти діяльність, метою якої є переконання суду, що ті 

факти, які їм розглядаються є істинними [36, С.99]. 

 О.Ф. Клейнман хоча прямо і не зазначав про розмежування цих понять, 

але це фактично випливало з його позиції стосовно того, що суб’єктами 

доказування є виключно сторони. Він пропонував виключити дослідження, 

перевірку й оцінку доказів з процесу доказування [59, с.41].  

Згодом, Л.А. Ванеєва у своїх дослідженнях проблем пізнання та 

доказування висловила думку, що судове пізнання належить до діяльності суду, 

а доказування – до діяльності сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, 

метою яких є доведення своїх вимого та заперечень [18, с.31].   

Сучасні дослідники науки цивільного процесу вказують, що судове 

доказування і судове пізнання – різні, хоча й взаємообумовлені види 

процесуальної діяльності, які мають тільки їм властиві характеристики [30, с.71]. 

Розмірковуючи з приводу того, як співвідносяться ці категорії, яка за свою суттю 

є більш ширшою і поглинає іншу О.О. Грабовська вказує, як пізнання 

розпочинається з аналізу фактів та обставин, так і доказування розпочинається з 

їх пізнання. Вона доходить висновку, що ці поняття взаємообумовлені та 

нерозривно взаємопов’язані. Але в кінцевому висновку вона стверджує, що 

оскільки доказування неможливе без пізнання, а отже, пізнання випереджає 

доказування [30, c 71]. 

Важливим є питанням  про структуру пізнання. Серед науковців немає 

принципових розбіжностей у визначенні структурних елементів пізнання. Всі 

виокремлюють мету пізнання, суб’єктів пізнання та об’єкт пізнання. Втім є 

приклади більш розширеного виокремлення елементів цієї діяльності. 

Наприклад, М.Й. Штефан до суб’єктів пізнання відносить суд та осіб, які беруть 

участь у справі. Таку свою позицію він обгрунтовує тим, що така діяльність 

відбувається у процесі судового розгляду [185, С.274]. Об’єктом пізнання, він 

вважає є матеріали справи, її обставини (фактичні та юридичні) та докази, на 
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підставі яких вони встановлюються. Далі він визначає мету судового пізнання у 

цивільній справі, як встановлення об’єктивної істини у справі. І додатково ще 

виокремлює такі елементи пізнання як процесуальні форма пізнання, якою є 

судовий розгляд та засоби пізнання, до яких відносить доказування і докази. 

Окремо вказує на методи встановлення об’єктивної істини у справі, якими є 

пізнавальна процесуальна діяльність [185, c. 275]. Поважаючи думку науковця 

зауважимо, що в деяких моментах він протирічить сам собі. Наприклад, його 

твердження про те, що докази і доказування є засобами пізнання вже ставить під 

сумнів тотожність процесів пізнання і доказування. Такі твердження, навпаки 

вказують на те, що одне випливає з іншого - об’єкт пізнається в процесі 

доказування. Або твердження про мету пізнавальної діяльності – встановлення 

об’єктивної істини – на нашу думку визначено без критичного аналізу змін, які 

відбулися у процесуальному законодавстві на момент  видання його останнього 

підручника.  

Цікаву думку стосовно сутності елементів пізнання висловила 

О.О.Грабовська, яка розкриваючи сутність мети пізнання зазначила, що мета 

пізнання кожного суб’єкта цивільних процесуальних відносин є різною в силу 

різного процесуального становища, різної природи юридичної заінтересованості 

[30, c.74].  

В цьому контексті, виокремлюючи мету пізнавальної діяльності суду її 

позиція в якійсь мірі співпадає із позицією М.К. Треушникова, який в свою 

чергу вказував, що мета пізнання судом зумовлена статусом суду та 

встановленими законом професійними обов’язками. Далі він стверджував, що 

оскільки перед судом стоїть завдання отримати не просте знання, а максимальне 

істинне знання про обставини справи та факти, загальноприйнято вважати, що 

метою судового пізнання є встановлення (досягнення) істини у справі [157, c. 7]. 

Такої ж думки дотримується і Г.Л. Осокіна [99, С.620]. Втім є науковці-

процесуалісти, які ставлять під сумнів встановлення істини судом і зазначають 

як мету пізнання судом «пошук правильних відповідей» [144, c.340].  А.А. 
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Власов вказує, що мета пізнання судом у цивільному процесі полягає у 

забезпеченні правильного застосування судом норм права при вирішенні справи 

по суті [21,  c.153]. 

Тож, як бачимо дискусія про мету пізнання є актуальною і питання про 

те, що ж встановлює суд у цивільному судочинстві є відкритим. В цьому сенсі 

звертає на себе увагу висловлювання І.І. Котюка, який звертав увагу: «висновок,  

що пізнання являє собою процесс набуття «істинних знань», є надто 

категоричним, бо як же бути з хибними знаннями, що постійно супроводжують 

людину, як і з тим, що результати пізнання завжди є суб’єктивним образом 

об’єктивної дійсності, який лише більш-менш адекватно відтворює її» [68, с.29]. 

Тож, повертаючись до філософського розуміння пізнання слід пам’ятати, що 

пізнання та його результат логічно пов’язують з істинністю чи хибністю. Істина 

– категорія філософії та культури, яка визначає ідеал знання та спосіб його 

досягнення ( обгрунтування), істинною ( або просто істиною) вважається думка, 

яка відповідає своєму предмету, тобто представляє його таким, який він є 

насправді [169, С.384].  

Єнциклопедичні джерела вказують на те, що результат пізнання це 

знання як адекватнее відображення суб’єктивної та об’єктивної реальності в 

свідомості людини [160, с.252]і виділяють істину абсолютну та відносну. Під 

абсолютною істиною розіміють єдино правильну, безумовну істину. Відносна 

істина це неповне, неточне, часткове відображення об’єкта [170, с.2].    

Тож яку істину встановлює суд? Із змінами у цивільному процесуальному 

законодавстві, які стосувалися, в першу чергу, змістового наповнення принципу 

змагальності з закону вилучені положення про те, що суд об’єктивно розглядає 

справу. Натомість, з’явилися завдання про справедливий розгляд цивільної 

справи. Втім, деякі науковці-процесуалісти і далі продовжують відстоювати 

позицію про те, що відсутність у цивільному процесуальному законодавстві 

відповідної термінології ( вказівки на необхідність отримання судом істинного 

знання про обставини та факти) не означає, що явища не існує, тому ідея про те, 
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що цивільним процесуальним законодавством перед судом не ставиться мета 

отримання вірного знання про фактичні обставини є хибною [157, С.7].  

Ми вважаємо цю дискусію надуманою, адже цілком зрозуміло, що суд 

ніколи не зможе встановити абсолютну ( об’єктивну) істину, оскільки відомості 

про факти та обставини справи він завжди сприймає опосередковано через те, як 

їх представляють сторони та інші учасники справи. Тому завданням суду буде 

отримання максимально точного, вірного, адекватного знання про дійсність і в 

подальшому надання йому правового обґрунтування. 

Враховуючи наведені вище положення можемо зробити попередній 

висновок, що пізнання у цивільному судочинстві здійснюють усі суб’єкти 

цивільних процесуальних відносин і це в повній мірі стосується і суб’єктів 

провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди[50, с. 62; 52, с.25]. 

Ми вже звертали увагу, що у науковій юридичній літературі 

висловлювалися різні точки зору щодо доказування. Втім серед науковців і досі 

немає єдності у поглядах на ключові питання доказування Аналізуючи наукові 

джерела з цивільного процесу дореволюційного періоду, звертає на себе увагу, 

що науковці хоча і зазначали категорію «доказування», але ще не наводили її 

визначення.  

Втім сутність доказування вже була предметом наукового аналізу. 

Відомий російський цивіліст К. І. Малишев у своїй роботі  «Курс цивільного 

судочинства» у підрозділі 7.1. «Поняття доказів і доказування» зазначав, що для 

судді недостатньо знати тільки загальні правила логіки про докази. Він має бути 

обізнаний і з юридичною теорією судових доказів. Далі автор пише, що в цій 

теорії визначається предмет і засоби судових доказів, відношення до них сторін і 

суду, а також порядок судового провадження про докази [84, С.345]. 

Т.М. Яблочков у підручнику з цивільного судочинства (1912р.) також 

докладно аналізує докази і зазначає, що суд не може бути обмежений в оцінці їх 

достовірності і правильності. Він звертає увагу, що в силу змісту принципу 
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змагальності суд у своєму рішенні посилається на докази, які подаються 

сторонами і позбавлений прав сам збирати докази [191, С.346]. 

Е.А.Нефедьєв у підручнику цивільного судочинства (1909р.) також не дає 

визначення доказування, але виокремлює його елементи. Він зазначає, що в 

основі всієї системи доказування покладено відомості про існуючи факти, які 

отримані з достовірних джерел [91, С.347]. 

Згодом науковці починають не тільки вказувати на наявність процедури 

доказування, але й розкривати її сутність. Наприклад, П. Кочергін розглядає 

доказування як діяльність сторін по збиранню і поданню суду матеріалів, на 

підставі яких вирішуються спірні справи [69, С.77]. Е.В. Васьковський наводить 

власне визначення доказування і пише, що це діяльність сторін, метою якої є 

переконання суду в істинності їх тверджень та заяв [17,С.321]. 

Наведені судження науковців дореволюційного періоду дають можливість 

зробити висновок, що під доказуванням вони розуміли діяльність сторін, 

пов’язану з наданням доказів суду і така діяльність здійснювалася за правилами 

змагального порядку. 

У радянський період розвитку цивільного процесу питанням сутності 

доказування також приділялася значна увага, особливо у післявоєнний період. 

З прийняттям першого Цивільного процесуального Кодексу УСРР від 30 липня 

1924 року було змінено концептуальні підходи у розуміння сутності 

доказування. З обмеженням змагальних засад судочинства вводилися 

положення, якими розширювалися повноваження суду щодо участі у 

доказуванні. Зокрема, ст. 5 Кодексу суд було зобов’язано всебічно прагнути 

з’ясовувати дійсні права та взаємовідносини сторін і не обмежуватися поданими 

поясненнями та матеріалами, він повинен, шляхом поставлених сторонами 

запитань, допомагати з’ясувати істотні для розв’язання справи обставини та 

підтвердити їх доказами, надаючи працюючим, що звертаються до суду, активну 

допомогу, застерігаючи їхні права та законні інтереси, щоби юридична 

несвідомість, малограмотність та інші такі обставини  не можна було 



33 

 

 
 

використати на їхню шкоду [182, С.18]. Іншою нормою Кодексу (ст.118) було 

визначено, що докази подають сторони, а також суд може збирати їх на власну 

волю [182, С.114]. 

ЦПК УРСР 1929р. такі підходи не змінив, що впливало на розуміння 

сутності доказування науковцями. К.С. Юдельсон визначав судове доказування, 

як діяльність суб’єктів процесу по встановленню, за допомогою зазначених в 

законі процесуальних засобів, об’єктивної істини, наявності або відсутності 

фактів, необхідних для вирішення спору між сторонами, тобто фактів, підстав 

вимог і заперечень сторін [188, С.33]. 

Як процесуальну діяльність суду та інших учасників цивільного процесу, 

спрямованих на встановлення об’єктивної істини у спірній цивільній справі 

розглядав доказування Я.Л. Штутін [183, С.151]. 

Втім були і такі науковці-процесуалісти, які заперечували віднесення 

суду до суб’єктів доказування. Наприклад, А.Ф. Клейнман вважав, що суд 

зобов’язаний вирішувати спір, а не здійснювати доказування, а мотиви судового 

рішення мають значення лише при перевірці законності та обґрунтованості 

судового рішення [59, 40-41].  

Ми вже звертались до аналізу праць відомого науковця-процесуаліста 

М.К. Треушникова, який на початку 80-х років досліджуючи питання 

доказування, доказів, суб’єктного складу доказування писав, що судовим 

доказуванням є логіко-практична діяльність, яка витікає з принципу 

змагальності осіб, які беруть участь у розгляді справи, представників, а також 

суду, спрямована на з’ясування фактичних обставин справи, здійснювана 

шляхом твердження про факти, подання, збирання , дослідження та оцінки 

судових доказів [158, С.32]. Згодом він не змінив своєї позиції, навпаки зазначав, 

що не можна зводити усю сукупність дій щодо доказування лише до одного виду 

судочинства – до позовного. У цивільному процесі є й інші види судочинства, у 

яких функція суду щодо доказування та збирання доказів підвищена [157, С.34].    
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За часів незалежної України цивільне процесуальне законодавство 

змінювалося неодноразово. Чинний ЦПК України не містить нормативного 

визначення терміну доказування, хоча в ньому містяться такі елементи, як 

обов’язок доказування, звільнення від доказування, подання доказів ( ст.ст. 81, 

82 ЦПК). Звертае на себе увагу і той факт, що законодавець змінив назву, 

якщо раніше вона називалась – Глава 5 «Докази», то у чинному ЦПК України 

– Глава 5 «Докази та доказування». Тож питання про сутність та визначення 

цієї категорії набуло ще більшої значимості. 

Втім, як ми вже зазначали, у теорії цивільного процесу є різні підходи 

до розуміння сутності цієї категорії. В.Д. Андрійцьо, наприклад, вважає, що 

доказування – це процесуально-розумова діяльність суду та осіб, які беруть 

участь у розгляді справи, спрямована на встановлення оспорюваних обставин 

цивільної справи, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін [8, С.40]. 

М.Й. Штефан зазначав, що а) доказуванням буде процесуальна  і розумова 

діяльність суб’єктів доказування, яка здійснюється в урегульованими 

цивільному процесуальному порядку і спрямована на з’ясування дійсних 

обставин справи, прав і обов’язків сторін, встановлення певних обставин 

шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, 

прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів; б) докази і 

доказування є процесуальними засобами пізнання у цивільному процесі [185, 

С.279].  

Досліджуючи загальнотеоретичні основи судового доказування 

І.І.Котюк писав, що доказування це процесуальна діяльність, спрямована на 

формування доказів та їхніх процесуальних джерел та оперування ними з 

метою розв’язання завдань судочинства [68, С.132]. Таке визначення є 

неповним, оскільки в ньому йдеться мова тільки про форму доказової 

діяльності і мету. Зовсім відсутні вказівки на суб’єктів такої діяльності. Хоча в 

подальшому він стверджує, що «доказування – це формування доказів та 

оперування ними. Воно відбувається на основі дослідження і є його 
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завершальним елементом, тому в доказуванні слід розрізняти два аспекти – 

доказування як установлення і дослідження фактичних даних, тобто діяльність 

з формування, перевірки та оцінки доказів, та доказування як логічне та 

процесуальне обґрунтування певної тези, ствердження висновків у справі, а 

отже, дослідження є складовою процесуального доказування» [68, С.132]. З 

цієї тези ми можемо зробити висновок, що він суд відносить до суб’єктів 

доказування. 

Протилежної точки зору дотримується В.В. Комаров, який вважає, що 

доказування це процесуальна діяльність сторін, які беруть участь у справі, яка 

за своєю суттю зводиться до обґрунтування обставин цивільної справи та 

спрямована на встановлення цих обставин і вирішення спору між сторонами 

по суті [62, с.476].  

Одним з найбільш змістовних сучасних досліджень проблем 

доказування у цивільному судочинстві є монографія О.О. Грабовської 

«Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики». 

Автор зазначає, що доказування у цивільному процесі – 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, інші особи, 

які беруть участь у справі посилаються в обґрунтування своїх вимог чи 

заперечень у спосіб, передбачений законом [30, с.279].  

Підтримуючи такий підхід, звертаємо увагу, що останні зміни до ЦПК 

України, прийняті 03.10.2017 р. також не містять нормативного визначення 

доказування, хоча ще більш детально розкривають зміст його елементів, 

зокрема обов'язки доказування і подання доказів. У ч. 6 ст.  81 ЦПК України 

зазначено, що  доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не 

може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, 

крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у 
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добросовісному здійсненні учасниками справи їх процесуальних прав або 

виконанні обов’язків щодо доказів [51, с.114,115]. 

Підсумовуючи вище наведене ми можемо зробити висновок, що: 

1. у цивільному судочинстві всі суб’єкти цивільних процесуальних 

відносин є суб’єктами пізнання; 

2. судове доказування і судове пізнання є різними видами 

процесуальної діяльності і мають тільки їм властиві характеризуючи 

особливості. Тож, сутність доказування проявляється через сукупність таких 

властивостей, без яких воно існувати не може, а саме: 1) доказування 

врегульоване нормами цивільного процесуального законодавства, якими 

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

діяльності з чітко визначеним об’ємом прав та обов’язків щодо доказування; 

3) здійснюється виключно в межах предмета доказування. 

3. доказуванням у  цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є 

процесуальна діяльність учасників судового процесу, спрямована на 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), які мають значення 

для вирішення справи. 

 

1.2. Суб’єкти доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

Визначення суб’єктів доказування є одним з найважливіших питань у 

теорії цивільного процесу. Ми розглянемо це питання в контексті трьох 

складових: 1)  співвідношення суб’єктного складу доказування та суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин; 2) роль суду при витребуванні та 

дослідженні доказів; 3) визначення суб’єктів доказування у конкретній цивільній 

справі. Актуальність дослідження цього питання обумовлена тим, що 

реформування цивільного процесуального законодавства значною мірою 

змінило правове регулювання повноважень суду щодо формування доказової 
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бази у цивільній справі. Крім того, у законодавстві більш чітко зроблені акценти 

на тому, що саме сторони та інші учасники справи подають докази у справі. 

Тож метою цього підрозділу є дослідження співвідношення понять 

суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та суб’єкти доказування у 

цивільному судочинстві а також розглянути питання про нормативне 

регулювання діяльності суду з витребування доказів та умови, за яких суд має 

право брати участь у формуванні доказової інформації.  

Дослідження різних аспектів суб’єктів цивільного процесуального права, 

зазначає Ю.Ю. Рябченко, дозволяє говорити про ширший характер вказаної 

категорії, порівняно із категорією «учасник цивільного процесуального 

правовідношення» [142, с.51]. 

 У загальній теорії права найбільш поширеним є визначення, відповідно 

до якого правовідносини розуміються як «урегульовані нормами права суспільні 

відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, 

що охороняються і гарантуються державою» [160, с. 432]. При цьому 

суб’єктивні юридичні права та обов’язки чітко персоніфіковані. Вони адресовані 

конкретному учаснику правовідносин у конкретно визначених правовідносинах 

[160, с. 436]. В свою чергу, у теорії цивільного процесу загальноприйнятним є 

розуміння того, що цивільні процесуальні правовідносини це такі суспільні 

відносини, які виникають розвиваються та припиняються на підставі норм 

цивільного процесуального права. Якщо проаналізувати структуру цивільного 

процесуального кодексу, то стає зрозумілим, що правовідносини виникають між 

судом та учасниками судового процесу. 

При цьому суд є обов’язковим суб’єктом цих правовідносин, оскільки 

кожна процесуальна дія має бути санкціонована або здійснена з дозволу суду. 

Тож, аналізуючи права та обов’язки суду як суб’єкта цивільних процесуальних 

правовідносин  та його роль у процесі формування доказової бази у конкретній 

цивільній справі слід завжди враховувати, в першу чергу те, що суд є органом 

державної влади. Конституцією України та Законом України «Про судоустрій та 
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статус суддів»[149] визначено певне коло діяльності, в межах якої він має діяти. 

Крім того, процесуальним законом, в нашому випадку цивільним 

процесуальним, встановлено правила, якими суд зобов’язаний керуватися у 

своїй діяльності під час виконання завдань цивільного судочинства. Цим 

обумовлено процесуальне становище суду, сутність якого полягає у тому, що 

процесуальні права суду одночасно є його обов’язками. Суд не тільки має право 

здійснювати певні дії при наявності визначених процесуальним законом умов, 

але й зобов’язаний це робити. Наприклад, чинним ЦПК України передбачено, 

що суд не може збирати докази у конкретній цивільній справі з власної 

ініціативи. Втім ЦПК України зобов’язує суд здійснювати витребування доказів 

на власний розсуд, якщо у суду будуть сумніви у добросовісному здійсненні 

учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо 

доказів (ч.7 ст.81 ). 

Відповідність прав одного суб’єкта та обов’язків другого суб’єкта 

складають сутність правовідносин. Але особливість цивільних процесуальних 

правовідносин полягає у тому, що правовідносини виникають лише між судом і 

з кожним з учасників судового процесу. У позовному провадженні між 

сторонами не виникає взаємного обов’язку, тобто за своєю внутрішньою 

будовою правовідносини виникають між позивачем та судом, між відповідачем 

та судом. Але, оскільки у кожному з цих правовідношень є спільний суб’єкт – 

суд, то у конкретній справі, стосовно конкретного об’єкту вони об’єднуються у 

єдине процесуальне правовідношення і процесуальні зв’язки можна схематично 

відобразити так: позивач – суд – відповідач. Крім того, із структури ЦПК 

України, як ми вже відмічали вище випливає, що правовідносини виникають між 

судом та учасниками судового процесу. Останні, в свою чергу складають три 

самостійні групи: 1) учасники справи; 2) представники; 3) інші учасники 

судового процесу. Тож у кожній конкретній цивільній справі правовідносини 

будуть виникати між судом і кожним індивідуальним суб’єктом, учасником 

процесу, незалежно від того, яку процесуальну функцію виконує цей суб’єкт. У 
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теорії цивільного процесу по різному відображають схему взаємозв’язку між 

суб’єктами, в основному ці зв’язки розвиваються по горизонталі і ніколи по 

вертикалі. Нам більше імпонує відображення цих зв’язків у формі кола, яке 

символізує конкретну цивільну справу, в центрі кола знаходиться суд, у якого 

виникають зв’язки із суб’єктами, що мають різного роду причетність до 

конкретної справи. Учасники справи – це учасники судового процесу, які 

звертаються до суду за захистом своїх порушених, невизнаних, оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів або у встановлених законом випадках прав, свобод  чи 

інтересів інших осіб ( крім представників), а також для підтвердження наявності 

або відсутності визначених законом юридичних фактів, та інші заінтересовані 

особи, які залучаються до участі у судовому процесі або вступають у цивільну 

справу за власною ініціативою [12, с.117]. Сторони мають матеріально-правовий 

інтерес на предмет спору, інші суб’єкти - процесуальний інтерес на предмет 

спору. В свою чергу, це також впливає на те, яким обсягом прав та обов’язків 

наділений кожен з учасників судового процесу. Такий підхід дає можливість 

зрозуміти, що суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин мають різний 

обсяг повноважень, в тому числі щодо формування доказової бази у конкретній 

цивільній справі, зокрема і у справах про відшкодування шкоди, заподіяної в 

наслідок дорожньо-транспортної пригоди. Особлива роль у формуванні 

доказової інформації належить представникам (адвокатам та законним 

представникам) [46, с. 89]. 

З усього вище наведеного ми можемо зробити попередній висновок, що 

не всі суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин є суб’єктами доказової 

діяльності. Хоча у науковій юридичній літературі висловлювалися різні точки 

зору щодо суб’єктів доказування. Втім серед науковців і досі немає єдності у 

поглядах на це ключове питання.  

Аналізуючи наукові джерела з цивільного процесу дореволюційного 

періоду, звертає на себе увагу, що науковці однозначно визначали сторін 

суб’єктами доказування [84, с. 374; 23, с.372; 91, с.371; 24, с. 370].  
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Е.В. Васьковський, розкриваючи сутність  доказування пише, що це 

діяльність сторін, метою якої є переконання суду в істинності їх тверджень та 

заяв [17, с.321].  

Наведені судження науковців дореволюційного періоду були 

продиктовані законодавчими приписами про те, що позивач зобов’язаний 

доказати свій позов, а відповідач, який спростовує вимоги позивача, 

зобов’язаний із свого боку доказати свої заперечення[164, с.233] дають 

можливість зробити висновок, що під доказуванням вони розуміли діяльність 

сторін, пов’язану з наданням доказів суду і така діяльність здійснювалася за 

правилами змагального порядку. Як зазначено у ст. 367 Статуту цивільного 

судочинства (1864р.) – суд ні в якому разі не збирає сам докази чи довідки[ 164, 

с.235]. В основу судового рішення покладалися докази, які надавалися 

сторонами. 

У радянський період розвитку цивільного процесу питанням суб’єктів 

доказування також приділялася значна увага, особливо у післявоєнний період. 

З прийняттям першого Цивільного процесуального Кодексу УСРР від 30 

липня 1924 року роль суду у доказуванні докорінно змінилася. Відповідно до ст. 

5 Кодексу суд було зобов’язано всебічно прагнути з’ясовувати дійсні права та 

взаємовідносини сторін і не обмежуватися поданими поясненнями та 

матеріалами, він повинен, шляхом поставлених сторонами запитань, допомагати 

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

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

їхні права та законні інтереси, щоби юридична несвідомість, малограмотність та 

інші такі обставини  не можна було використати на їхню шкоду [182, с.18]. 

Іншою нормою Кодексу (ст.118) було визначено, що докази подають сторони, а 

також суд може збирати їх на власну волю [182, с.114]. 

ЦПК УРСР 1929р. такі підходи не змінив, що впливало на розуміння 

сутності доказування науковцями. Як процесуальну діяльність суду та інших 
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учасників цивільного процесу, спрямованих на встановлення об’єктивної істини 

у спірній цивільній справі розглядав доказування Я.Л. Штутін [183, с.151]. 

На початку 80-х років досліджуючи питання доказування, доказів, 

суб’єктного складу доказування відомий процесуаліст М.К. Треушніков писав, 

що судовим доказуванням є логіко-практична діяльність, яка витікає з принципу 

змагальності осіб, які беруть участь у розгляді справи, представників, а також 

суду, спрямована на з’ясування фактичних обставин справи, здійснювана 

шляхом твердження про факти, подання, збирання , дослідження та оцінки 

судових доказів [158, с.32]. Згодом він не змінив своєї позиції, навпаки зазначав, 

що не можна зводити усю сукупність дій щодо доказування лише до одного виду 

судочинства – до позовного. У цивільному процесі є й інші види судочинства, у 

яких функція суду щодо доказування та збирання доказів підвищена [157, с.34].    

      За часів незалежної України цивільне процесуальне законодавство 

змінювалося неодноразово. Чинний ЦПК України не містить нормативного 

визначення терміну доказування, хоча в ньому містяться такі елементи, як 

розподіл обов’язків по доказуванню, звільнення від доказування, подання 

доказів ( ст.ст. 12, 81, 82 ЦПК). Законодавець чітко розмежовує дві процедури 

– обов’язок доказування та подання доказів. Зокрема, у ч.1 ст.81 зазначено, що 

кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог або заперечень. Законодавець підкреслює, що докази 

подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.5 ст. 81). І тільки у 

виключних випадках, суд наділений правом витребувати докази, коли він має 

сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних 

прав або виконанні обов’язків. Це стосується справ позовного провадження. У 

окремому провадженні дискреційні повноваження суду розширюються і 

законодавець зазначає, що  з метою з’ясування обставин справи суд може за 

власною ініціативою витребувати необхідні докази (ч.2 ст. 294). 

Виходячи з розуміння сутності змагальних засад здійснення цивільного 

судочинства, що учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх 
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процесуальних прав та обов’язків, саме вони і повинні довести обставини, які 

мають значення для справи і на які вони посилаються як на підставу своїх 

вимог та заперечень. Тож, ми з’ясували, що у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди суб’єктами 

доказування мають бути учасники справи, які доводять перед судом обставини 

(факти), на які вони посилаються. Суд же не є суб’єктом доказування, він 

тільки у виключних випадках може витребувати докази. Втім, якщо мова буде 

йти про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб, або осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена і ці особи є учасниками 

справи суд наділяється правом не тільки витребувати докази у справі, але й 

збирати  докази з власної ініціативи. 

Якщо розглядати це питання в контексті індивідуалізації суб’єктів 

доказування у конкретній цивільній справі, то тут слід брати до уваги ще 

положення постанови пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних 

справ № 4 від 01.03.2013  «Про деякі питання застосування судами 

законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої 

джерелом підвищеної небезпеки» [133], які на нашу думку і сьогодні є 

актуальними, передбачають, що  особою, яка зобов'язана відшкодувати 

шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, є фізична або юридична 

особа, що на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове 

право, договір підряду, оренди, позички тощо) володіє транспортним засобом, 

механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого 

створює підвищену небезпеку. 

Крім того слід враховувати і п. 2.2 Правил дорожнього руху згідно з 

яким, якщо особа під час керування транспортним засобом має посвідчення 

водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії і 

реєстраційний документ на транспортний засіб, переданий їй власником або 

іншою особою, яка на законній підставі використовує такий транспортний засіб, 
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то саме ця особа буде нести відповідальність за завдання шкоди ( п.2.2 Правил 

дорожнього руху України)[129]. 

У п.6 згадуваної вище постанови Пленуму зазначено, що не вважається 

особою, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, і не несе 

відповідальності за шкоду перед потерпілим особа, яка керує транспортним 

засобом у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на 

підставі трудового договору (контракту) із особою, яка на відповідній правовій 

підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) 

володіє транспортним засобом, якщо з нею укладено цивільно-правовий договір. 

Така особа, враховуючи характер відносин, які між ними склалися, може бути 

притягнута до відповідальності роботодавцем лише у регресному порядку 

відповідно до статті 1191 ЦК[176]. 

 Підводячи підсумки всього вище викладеного ми дійшли до таких 

висновків: 

1. Всі учасники судового процесу є суб’єктами цивільних процесуальних 

правовідносин. Особливість процесуальних правовідносин полягає у тому, що  

обов’язковим суб’єктом цих правовідносин є суд. Тож правовідносини будуть 

виникати між судом і кожним з учасників судового процесу, тобто ці 

взаємозв’яки чітко індивідуалізовані. 

 2. Суб’єктами доказування у цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є 

учасники справи, які захищають власний матеріально- правовий та 

процесуально- правовий інтерес і наділені процесуальними правами та здатні 

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

учасники судового процесу не всі вони є суб’єктами доказування у цивільному 

судочинстві. Хоча докази подаються сторонами та іншими учасниками справи 

(ч.5 ст. 81 ЦПК України), саме сторони повинні довести ті обставини, на які 

вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. 
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3. У ході реформування цивільного процесуального законодавства суттєво 

змінилося правове становище суду стосовно формування доказів у конкретній 

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

предмета спору. З іншого боку, законодавець розширює повноваження суду в 

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

здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні 

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

Якщо виходити з розуміння сутності засобів доказування ( ч.2 ст. 76 ЦПК 

України), то це може бути витребування письмових, речових і електронних 

доказів. В той же час, якщо предметом спору буде захист прав малолітніх, 

неповнолітніх або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

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

нашу думку, є значно ширшим повноваженням ніж витребування доказів і 

включає в себе весь спектр засобів доказування, який сприяє формуванню 

належної доказової бази у конкретній цивільній справі.  

 

 

1.3 Належні, допустимі, достовірні та достатні докази у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди 

У попередніх підрозділах ми вже встановили, що доказуванням у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди  є 

процесуальна діяльність учасників судового процесу, спрямована на 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), які мають значення 

для вирішення справи [42, с.86]. Було встановлено, що не всі учасники судового 

процесу є суб’єктами доказування у цивільному судочинстві. Хоча у ч.5 ст. 81 

ЦПК України і зазначено, що докази подаються сторонами та іншими 

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

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень [43, с.78; 48, с.131 ]. 



45 

 

 
 

У цьому підрозділі ми маємо розкрити поняття судових доказів та 

сутнісну характеристику правил належності, допустимості, достатності та 

достовірності доказів, адже правильне вирішення всіх питань доказової 

діяльності та судових доказів має велике значення як для виконання завдань 

цивільного судочинстві так і для здійснення ефективного захисту порушених, 

невизнаних або оспорених прав та інтересів. Під час розгляду справи по суті суд 

заслуховує пояснення учасників сторін, визначає порядок зясування обставин 

справи та дослідження доказів, проводить допит та оголошує показання свідків, 

вивчає висновки експертів, письмові та речові докази [38, с.10]. 

Слід зазначити, що в теорії цивільного процесу спеціальних ґрунтовних 

досліджень саме механізму визнання судом доказів належними, достатніми, 

достовірними та допустимими фактично не здійснювалося. Це питання, 

здебільшого, розглядалося через призму поняття доказів та їх характеризуючих 

ознак. Проте, значний внесок для розуміння сутності цього питання дали 

дослідження поняття механізму правового регулювання та його елементів, які 

здійснювалися, зокрема С.С. Алексєєвим, С.А. Кузнєцовою, В.А. Сапун, О.Ф. 

Скакун.У загальній теорії права під правовим механізмом розглядають різні 

правові категорії, ототожнюючи його з таким поняттям як «механізм правового 

регулювання». Це вказує на відсутність єдиного підходу до розуміння його 

сутності. У словнику іншомовних слів під словом «механізм» (від грец. μηχανή –  

знаряддя, пристрій) розуміють пристрій (сукупність ланок або деталей), що 

передає чи перетворює рух; у переносному – систему, що визначає порядок 

якогонебудь процесу, діяльності, будь-яких явищ [146, с.355]. Тож термін 

«механізм», який  походить із точних наук з часом почали використовувати для 

позначення різноманітних суспільних процесів, які вказують на внутрішній 

устрій, систему, сукупність процесів, на яких ґрунтується будь-яке явище. 

Дослідженням сутності цих термінів займалася науковець С.А. 

Кузнєцова, яка дійшла висновку, що «поняття «правовий механізм» та «механізм 
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правового регулювання» необхідно розглядати як тотожні, вважаючи перший 

названий термін скороченим варіантом другого» [73, с.11]. 

Д.А. Керімов розуміє регулювання як встановлення меж, масштабу 

поведінки людей, внесення в суспільні відносини стабільності, системності, 

порядку і тим самим спрямовування їх у певному напрямі [56, с.363]. Мова йде 

про механізм впливу права на суспільні відносини, тобто дане поняття за своїм 

змістом є достатньо широким.  

С.С. Алексєєв вказує, що його зміст складається із засобів юридичного 

впливу, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні 

відносини [4, с.30]. Основним завданням механізму правового регулювання є 

упорядкування та задоволення потреб та інтересів суб’єктів. Метою впливу в 

механізмі правового регулювання є впорядкування суспільних відносини за 

допомогою права. А.В. Малько вказує на те, що правові засоби – це правові 

явища, які виражаються в інструментах (установленнях) та діяннях (технології), 

за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права й досягаються 

соціально корисні цілі [161, с.722]. 

С.С. Алексєєв визначає правові засоби як «субстанціональні, 

інституціональні явища правової дійсності, що втілюють регулятивну силу 

права, його енергію [5, с.14]. 

Більш ґрунтовна позиція про це правове явище представлена у 

дисертаційному дослідженні Сапун В.А., якийусі явища правової дійсності 

розділяє на три групи: 1) правові встановлення, які є субстанцією права, тобто 

явища-регулятори, які утворюють матеріал, вузлові пункти права, первинні 

центри правової дійсності, навколо яких групуються інші правові явища (норми 

права, правовідносини, правоздатність, правомочності та компетенція, 

суб’єктивні права та обов’язки, договори, юридичні відповідальність і міри 

захисту, та інші). У цю групу входять також різні правові форми, які в силу 

єдності змісту та форми права, його інституційного характеру, знаходяться у 

нерозривному зв’язку з правовими встановленнями – законодавчі та інші 
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нормативно-правові акти, індивідуальні акти та інші юридичні документи, 

юридична техніка як система правил і прийомів підготовки законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, інших юридичних документів); 2) правова 

діяльність (така система дій і операцій суб’єктів з використанням правових форм 

і встановлень, яка направлена на виконання поставлених перед цією діяльністю 

задач – правотворчість, правореалізація, правозастосування, тлумачення права); 

3) суб’єктивні явища правової дійсності: правосвідомість, її рівні та інші 

структурні елементи, суб’єктивні явища правової культури, юридичні 

конструкції правової науки. У своєму дослідженні вказаний автор зазначає, що 

до правових засобів відноситься лише перша група цих правових явищ. Правова 

діяльність ж є системою дій і операцій з використання правових засобів [143, 

с.52-53].   

Такий підхід розкривається і  підтримується  Р.В. Мазуриком, який пише, 

що «з цих груп тільки третя виключається з кола правових явищ, що становлять 

поняття «правові засоби». Перша група в повному складі приймається в коло 

поняття однозначно. У другій групі виділяються тлумачення права, 

правотворчість і правореалізація. Тлумачення права і правотворчість однозначно 

виключається зі складу правових засобів. Найбільш дискусійним питанням є 

віднесення до правових засобів правореалізаційної діяльності» [75, с.116]. 

 С.С. Алексєєв субстанціональність (сутність) правових засобів розуміє 

як те, що вони за своєю суттю є тими регулятивними компонентами, з яких 

складається право. Ця ознака відрізняє їх від явищ правової дійсності (діяльності 

у сфері правотворчості, актів з реалізації та застосування юридичних норм), які 

полягають у застосуванні та використанні правових засобів, та явищ 

суб’єктивної сфери правової дійсності (правосвідомості, суб’єктивних елементів 

правової культури, правової науки) як уявлення про них, які є суб’єктивним 

образом [2, с.218- 219]. З цього вбачається, щовін не вважає правореалізаційну 

діяльність правовим засобом.  Втім не можна не погодитись із позицією Р.В. 

Мазурика, який звертає увагу, що ні дії з правореалізації, ні з правозастосування, 
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ні які б то не було інші дії суб’єктів права, навіть коли така діяльність буде 

засобом досягнення мети з прийняття актів, або виконання якоїнебудь іншої 

діяльності іншими особами, не вважаються правовими засобами. Хоча таку 

діяльність і можна розглядати і як засіб правового регулювання, і як частину 

механізму правового регулювання, розглядати її в якості правового засобу 

недоцільно. У такому разі при застосуванні інструментальної теорії науці 

припаде мати справу не лише із законодавством і актами уповноважених органів 

влади, але і з фактичним застосуванням чинного законодавства, винесенням, 

приведенням у виконання актів і багатьох інших процесів, що не входять до кола 

теоретичних питань. Таким чином, правові засоби – це виключно 

інституціональні, тобто правовстановлюючі явища [75, с.121]. 

У теорії цивільного процесу питанням поняття доказів було приділено 

значну увагу в роботах таких науковців-процесуалістів як Ж.В. Васильєвої-

Шаламової, О.О.Грабовської, О.С.Захарової, Н.О.Кіреєвої, В.В.Комарова, 

В.М.Кравчука, Д.Д.Луспеника, Ю.Д. Притики, Р.В.Тертишнікова, М.Й. 

Штефана, О.О.Штефан, С.Я. Фурси, Т.В. Цюри. Питання доказів досліджувалися 

у роботах процесуалістів дорефолюційного та радянського періоду розвитку 

цивільного процесуального права, а саме: Є.В. Васьковського, А.Х. Гольмстена, 

В.М.Гордона, К.І.Малишева, Т.М.Яблочкова, А.Ф. Клейнмана, С.В.Курильова, 

Г.Л.Осокіної, І.В.Решетнікової, Т.В.Сахнової, М.К. Треушнікова, 

К.С.Юдельсона, В.В.Яркова та інших.  

А.Х. Гольмстен зазначав, що докази це ті випадки, коли одна особа, 

переконана в істинності будь-чого, пропонує суду ці дані з метою, щоб суд 

переконався в істинності цих фактів [23, с.167].  

К.І. Малишев розрізняв докази у широкому і технічному розумінні. Він 

зазаначав, що у широкому розумінні доказом є все те, що переконує в істинності 

чи хибності будь-якого факту чи положення. У технічному розумінні докзом є 

законні підстави для переконання суду в існуванні чи відсутності спірних 

юридичних фактів [84, с.344].  В.М. Гордон свого часу писав, що під доказами 
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розуміють наведені сторонами в підтвердження своїх вимог обставини, що 

підтверджують істинність або достовірність яких-небудь дій. Саме тому до 

доказів слід відносити тільки показання свідків, письмові докази та визнання 

просте та під присягою. Хоча далі автор вказує на широке тлумачення терміну 

доказ і вказує, що під це поняття може підпадати все те, що вказує суду на 

достовірність спірної події, чи у справедливості вимоги, що спростовується, 

навіть і в тих випадках, коли підтверджуючий факт і не підходить під ті види 

доказів, які зазаначені в законі [165, с.233]. В.Л.Исаченко зазначав, що докази у 

більшості випадках служат для переконання суддів у існуванні чи відсутності 

відомого факта. Вони завжди зазначаються в законі [53, с.773]. Такої ж точки 

зору дотримувався  

Т.М.Яблочков [191, с.345]. Досліджуючи свого часу питання доказів, 

доказування та його предмет Є.В. Васьковський звертав увагу, що суд не має 

права вірити сторонам на слово. Суд не може задовільнити позовні вимоги 

тільки на тій підставі, що позивач хороша, чесна людина чи відмовити у 

задоволенні позову, керуючись лише тим, що відповідач, його моральні якості 

заслуговують повної довіри. Суд приймає заяви та твердження сторін, 

стверджував автор, лише в тій мірі, в якій встановлена їх істинність. Тож, 

діяльність сторін, яка має за мету переконати суд в істинності їх тверджень і заяв 

науковець іменував доказуванням. А ті засоби, за допомогою яких відбувається 

доказування науковець визначав як докази [17, с.321]. 

За радянських часів розвитку науки цивільного процессу одними з 

найперших проблемами доказів почали займатися К.С.Юдельсон та М.А. 

Гурвич. Вони визначали докази як будь-які фактичні дані, на підставі яких у 

визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність 

обставин, якими обгрунтовуються вимоги і заперечення сторін, а також інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи [34, с.249]. 

Курильов С.В. розглядав докази як відомі факти за допомогою яких 

можливе встановлення невідомих фактів. Зокрема він вказував на те що відомі 
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явища, за допомогою яких суд, на підставі знання об’єктивних зв’язків, явищ, 

пізнає невідомі, є підставою встановлення наявності або відсутності розшуку-

ваних фактів,тобто є доказами [79, с.139]. 

Деякі автори під доказами розуміли тільки відомі факти [167, с.102; 166, 

с. 103].Інші вважали,що погляди на докази тільки як на фактичні дані 

викликають певні заперечення, тому що ведуть до відриву змісту доказів від 

їхньої процесуальної форми [175,с.88]. Такої ж позиції дотримувався М.К. 

Треушніков [158, с.7]. 

В теорії кримінального процесу науковці-процесуалісти вважають, що 

процесуальні докази як явища мають двоїсту природу: по-перше, докази це 

факти; по-друге -джерела доказів. Так, на думку Строговича М.С. доказами є 

факти, на підставі яких можна встановити наявність або відсутність злочину, 

винуватисть або невиновність будь-якої особи у його здійсненні та інші 

обставини справи, від яких залежить ступень відповідальності цієї особи. До-

казами також є, вказував Строгович М.С. ті передбачені законом джерела, з яких 

слідство і суд одержують відомості про факти, які мають значення для справи і 

завдяки яким ці факти встановлюються [150, с.288]. Сьогодні науковці 

розглядають докази як єдність трьох елементів: фактичних даних, 

процесуальних джерел доказів та процесуальної форми [102, с. 18]. 

В теорії цивільного процесу таку ж позицію займає Д.М.Чечот. 

Зокрема,він вказував, що судовими доказами виступають як факти об’єктивної 

дійсності (фактичні дані), так і засоби встановлення цих даних (джерела 

відомостей про факти) [26, с.179]. 

Докази в цивільному процесі, як відзначає М.К.Треушников, це єдине 

поняття, в якому взаємопов’язані фактичні дані і засоби доказування як зміст і 

процесуальна форма [158, с.8]. 

Відомий вчений-процесуаліст В.В. Комаров писав, що ні свідчення про 

факти окремо від засобів доказування, ні засоби доказування окремо від свідчень 

про факти не можуть бути доказами [76, с.484]. Дійсно, аналізуючи зміст ст.76 
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ЦПК України слід зробити висновок, що докази це єдине поняття, у відриві одне 

від одного вони втрачають своє значення. 

Таким чином, доказами у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, будуть виступати будь-які дані, 

одержані із передбачених законом засобів доказування, які належать до справи і 

на підставі яких суд встановлює у передбаченому законом процесуальному 

порядку наявність або відсутність обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи. 

З нашого визначення доказів вбачається: по-перше, що докази повинні 

мати зміст, по-друге, процесуальну форму; і по-трете, певний процесуальний 

порядок одержання та дослідження доказової інформації та самих засобів 

доказування.Зміст процесуальних доказів полягає у встановленні інформації, 

про розшукуванні факти (юридичні доказові). Але, знов-таки, не будь-яка 

інформація може виконувати в процесі функцію доказів. Інформація повинна 

відтворювати обставини справи. В цьому й полягає особливість саме судових 

доказів - мати здібність повідомляти про факти предмету доказування та інші 

факти, що мають значення для справи[41, с.67]. Це положення враховується 

законодавцем і розглядається як правило належності, про що далі буде більш де-

тально сказано. 

Цивільний процесуальний закон регламентує форму, в якій можуть бути 

одержані фактичні дані, а саме: у формі показань свідків; у формі письмових, 

речових і електронних доказів та висновків експертів (ст.76 ЦПК України). 

Дані про обставини справи, які одержуються у непередбаченій законом 

формі, не можуть вважатися доказами. Вони будуть знаходитися за межами 

процесуальних доказів. 

І ще, на що було вище звернуто нами увагу - це неухильне додержання 

процесуального порядку одержання інформації. Цивільний процесуальний закон 

чітко регламентує порядок одержання відомостей про факти. Якщо навіть 

відомості, які мають значення для справи, одержан і у передбаченій законом 
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процесуальній формі, але з порушенням порядку залучення до процесу, в 

подальшому вони не можуть бути покладені в обгрунтування рішення як докази. 

Про це прямо вказано в п.6 постанови Пленуму Верховного Суду  «Про судове 

рішення у цивільній справі» від 18.12.2009  N 14[125] де зазначено, що 

враховуючи   принцип   безпосередності  судового  розгляду,  рішення може 

бути обґрунтоване лише доказами, одержаними у визначеному законом порядку 

та дослідженими в тому судовому засіданні, в якому ухвалюється рішення. 

Неприпустимим є витребування і приєднання до справи матеріалів на 

підтвердження висновків і мотивів рішення після його ухвалення. Якщо докази  

у  справі  зібрані  в   порядку,   передбаченому статтями 84-88 ЦПК України,  суд 

може обґрунтувати ними рішення  лише  за  умови, якщо вони були ним 

оголошені в судовому засіданні, пред'явлені для ознайомлення особам,  які 

беруть участь у справі, та досліджені в сукупності з іншими доказами. При 

ухваленні рішення суд відповідно до статті 263 ЦПК оцінює докази  з  

урахуванням  вимог статей  78, 79, 80 та 81 ЦПК  про їх належність, 

допустимість, достатність та достовірність. Обставини справи,  які за законом 

мають бути підтверджені  певними засобами  доказування, не можуть 

підтверджуватись іншими засобами доказування. 

Відображення фактів реальної дійсності у матеріальних носіях вказує на 

появу відомостей про обставини, які у цивільному судочинстві будуть 

визначатися як докази. На наш погляд дуже вдалий приклад з цього приводу 

навела І.В.Решетнікова, яка вказувала, що факт ДТП фіксується у протоколі його 

огляду, показах свідків. Відповідно протокол дорожньо-транспортної пригоди 

стає письмовим доказом, покази очевидців – показами свідків при розгляді 

справи [134, с.65]. 

В енциклопедичних джерелах наводиться таке визначення доказів – це 

одержані у встановленому законом порядку відповідними органами фактичні 

дані, що містять інформацію, необхідну для правильного вирішення судової 

справи [190, с.270]. Новий тлумачний словник української мови слово «доказ» 
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розкриває через двояке тлумачення. По-перше, це незаперечний довід або факт, 

який підтверджує істинність чого-небудь; підтвердження, аргумент. Тобто 

інформація про щось. По-друге, доказ це предмет або обставина, які свідчать про 

чию-небудь провину, вияв. І особливо виокремлюють речові докази, які 

розтлумачуються як пов’язані із злочином предмети, що дають можливість 

розкрити його [94, с.801]. У другому значенні слово «доказ» ототожнюється не 

тільки із інформацією, але з якимсь предметом матеріального світу, який несе в 

собі інформацію. 

З точки зору філософії доказ у самому загальному розумінні це прийом, 

до якого звертаються з метою переконання у правильності тези, достовірності 

пізнання чи у тому випадку, якщо дане положення оспорюється, - ще його 

підтвердити [172, с.141]. У філософії пропонують розглядати три методи 

формування доказів. До першого відносять дедуктивні докази, які мають місце 

тоді, коли конкретне висловлювання підтверджується положеннями, які 

визнаються істинними, тобто те про що  стверджується випливає з них як 

логічний умовивід. Якщо ж такий доказ є неможливим, то слід зробити навпаки, 

тобто навести в якості доказу факти, що витікають з даної тези, як його окремий 

випадок. Це і буде другим способом (методом) формування доказу, тобто 

індуктивний доказ. Третьою формою (метедом) доказу є опосередкований 

(побічний) доказ. Сутність цього доказу полягає у тому, що коли мова їде тільки 

про правильність чи хибність певної тези, а не про відсутність вибору між 

попередніми тезами, то далі може бути зроблена спроба довести протилежне цій 

тезі чи спростувати те, що в подальшому буде слугувати базисом, основою для 

спростування чи доказу останнього.  

Сутність дедуктивного (дедукція – від лат. Deduction – виведення, 

висновок) методу формування доказу буде полягати у тому, що шлях мислення 

їде від загального до поодинокого, особливого. Дуже просто цей метод 

ілюструєтся у математиці, наприклад аксіома Гілберта – дві різні точки А і Б 

завжди визначають пряму. Якщо інтерпретувати цей метод на предмет нашого 
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дослідження, то можна стверджувати, що перевищення швидкості завжди є 

порушенням правил дорожнього руху. Але чи завжди це призводить до завдання 

шкоди, це питання залишається відкритим. 

Протилежністю дедуктивного методу формування доказу є індуктивний 

метод ( індукція – від лат. Induction – наведення), сутність якого полягає в 

одержанні імовірних висновків про певні загальні зв’язки та властивості ( або 

гіпотез про можливі причини чи наслідки досліджуваних явищ) на підставі 

аналізу окремих фактів. Наприклад, нам відомі наступні факти: 1) громадянин А 

керував транспортним засобом; 2) ним було перевищено швидкість; 3) цей факт 

зафіксований у відповідному висновку експерта; 4) цим водієм скоєно 

дорожньо-транспортну пригоду; 5) за результатами ДТП громадянину Б завдано 

шкоду. Тож можемо зробити висновок, що доказами буде інформація про ДТП 

та завдання шкоди, яка буде міститися у певних носіях (засобах доказування) і 

відповідати за завдану шкоду буде той водій, який порушив правила дорожнього 

руху. 

 Формування побічного (непрямого) доказу полягає у тому, що умовивід 

відбувається за наявності судження в істинності якого немає упевненності, хоча і 

вважається, що воно істинне. У філософії воно ще іменується доказом від 

протилежного (deduction ad absurdum) [172, с.468]. 

Протиставленням доказу є спростування. Сутність спростування полягає 

у тому, що по відношенню до предмета, про який щось стверджується 

наводяться факти, з яких це твердження не може бути виведено. Як 

стверджується у філософії помилки доказу можуть бути наступні: 1) у нечіткості 

тези, що має бути доведена; 2) у неправильності чи ненадійності наведених 

підстав доказу; 3) у формальній неправильності висновку наслідків [172, с.141].  

Якщо інтерпретувати ці положення стосовна предмета нашого 

дослідження, то можно чітко побачити і зробити попередній висновок, що вади 

доказів будуть проявлятися в разі: 1) нечіткого формулювання предмету позову і 

як наслідок хибність визначення предмету доказування; 2) порушення правил 
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належності, допустимості, достатності та достовірності доказів та 3) в 

сукупності це призведе до необгрунтованості судового рішення. 

Досліджуючи питання доказів та доказування Т.В. Цюра та С.Я.Фурса 

вказували на те, що доказ є окремим елементом засобу доказування [173, с.20]. 

Критикуючи такий підхід О.О.Штефан вказує, що таке визначення протирічить 

нормативному визначенню доказів, а також не враховує їх змісту. Автор 

зазаначає, що фактичні дані і засоби доказування між собою тісно пов’язані, 

проте зводити визначення доказів до засобу доказування не можна [187, с. 340]. 

Ми підтримуємо таку позицію автора, адже у ст.76 ЦПК чітко зазначено, що 

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

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи і ці дані 

встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними 

доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. Тобто, як бачимо 

законодавець виокремлює ці категорії, втім і прослідковується їх діалектична 

єдність. Це яскраво ілюструється на прикладі, запропонованому С.В. 

Васильєвим, який пише, що показання свідка (засіб доказування), які не містять 

фактичних даних, що стосуються справи, не можуть розглядатися як доказ. З 

другого боку, не є доказами фактичні дані, отримані з непербачених законом 

засобів доказування. Отже доказ у цивільній справі, робить висновок автор, це 

єдине поняття, в якому змістом є фактичні дані, а формою – один із 

передбачених законом засобів доказування [15, с.334].  

Тобто, як ми вже зазначали вище по-перше, докази повинні мати зміст, 

по-друге, процесуальну форму; і по-трете, певний процесуальний порядок 

одержання та дослідження доказової інформації та самих засобів 

доказування.Зміст процесуальних доказів полягає у встановленні інформації, 

про розшукуванні факти (юридичні доказові). Але, знов таки, не будь-яка 

інформація може виконувати в процесі функцію доказів. Інформація повинна 

відтворювати обставини справи. В цьому й полягає особливість саме судових 
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доказів - мати здатність повідомляти про факти предмету доказування та інші 

факти, що мають значення для справи.  

Виокремлюючи ознаки доказів С.В.Васильєв вказує, що докази це 

фактичні дані, які містять інформацію про відшукувані факти. Автор вважає, що 

фактичні дані це відомості про факти, далі він робить висновок, що по суті це 

інформація про ті обставини, які суду необхідно встановити у справі [15, с. 333]. 

В цьому сенсі В.Г. Тіхіня вважає, що у більшості випадків суд безпосередньо 

може сприймати відомості про факти, а не самі факти, що мали місце у 

минулому. Якщо під доказами розуміти факти, то слід визнати, що суд першої 

інстанції не в змозі безпосередньо досліджувати докази по справі[155, с. 145].  

На думку М.К. Треушникова судовими доказами є відомості про факти, 

яким властива належність, здатна прямо або опосередковано підтвердити факти, 

що мають значення для правильного вирішення судової справи, виражені у 

передбаченій законом процесуальній формі, які отримані й досліджені у 

визначеному процесуальним законом порядку [157, с.73]. 

М.Й.Штефан докази розглядав як одержані із передбачених законом 

засобів у визначеному ним порядку будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення сторін та інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи[185, с.275]. 

О.О. Грабовська розглядає докази, по-перше, як надані суду у визначений 

законом спосіб особами, які беруть участь у справі, дані ( інформація) про факти 

та обставин, якими особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги 

чи заперечення;  по-друге, як дані (інформація), визнані судом доказами 

внаслідок їх дослідження та оцінки [30, с.408]. 

Для більш детального і всебічного вивчення судових доказів велике 

значення має класифікація доказів. 

Класифікація - це система розподілу будь-яких однорідних предметів або 

понять по групах за певними ознаками, властивостями [95, с.258]. 
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Питання з приводу підстав класифікації доказів залишається діскусійним 

в юридичній літературі. Докази класифікують за різними ознаками, причому 

кожна з них характеризує одну певну сторону доказу. Це залежить від того,що 

вони характеризуються з різних сторін в зв'язку з многогранністю цього 

юридичного поняття. 

Найбільш поширеною в юридичній літературі є класифікація доказів за 

ознаками, які характеризують їх як юридичні факти, тобто з точки зору їх змісту: 

по-перше, це походження доказів; по-друге, - за характером зв’язку відомостей 

про факти, які знаходяться в доказах із самими доказами [158, с.14; 76, с.484]. 

Так, в залежності від зв’язку змісту доказів із доказовими фактами, вони 

поділяються на прямі і непрямі. Прямими будуть такі, в яких зміст матиме 

однозначний зв’язок з доказовими фактами, тобто якщо вони безпосередньо 

вказують на той або інший факт, який має значення для справи. Наприклад, у 

протоколі про притягнення особи до адміністративної відповідальності вже 

вказується про те, що особа винувата у скоєнні ДТП. Непрямі - це такі докази, в 

яких зміст має багатогранний зв’язок із доказовими фактами. Вони прямо не 

вказують на обставини, що лежать в основі вимог або заперечень сторін, а 

встановлюють лише побічні факти, які дозволяють зробити висновок про 

обставини справи. 

Докази поділяються на первинні і похідні в залежності від засобу 

утворення. Первинними будуть таки докази, які одержані із першоджерела, 

наприклад договір купівлі – продажу транспортного засобу, свідоцтво про 

одруження, свідоцтво про народження. Похідними прийнято називати докази, 

які відтворюють зміст іншого доказу, наприклад копії, зроблені з оригіналу 

документу, показання свідка зі слів інших осіб.  Аналізуючи норми цивільного 

процесуального законодавства, якими регулюється порядок подання та 

дослідження доказів, не можна не помітити, що розподіл доказів на первісні  

похідні стосується в першу чергу письмових доказів. Законодавець не обмежує 

нас у використанні похідних доказів. Разом з тим в ст.95 ЦПК України 
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вказується на те, що письмові докази, подаються в оригіналі або в належним 

чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина 

документа, подається засвідчений витяг з нього. 

Судова практика свідчить про те, що досить поширеним є подання до 

суду в якості доказів документів, які виготовлені засобом ксерокопіювання. 

Аналіз справ показує, що судді не завжди засвідчують ці копії. Вважаємо, що 

незалежно від засобу виготовлення копій документ, будь-яка копія має доказове 

значення, якщо немає прямих заперечень з цього приводу інших учасників про-

цесу і ця копія має бути засвідчена у встановленому порядку. 

Законодавець передбачає, що оригінали письмових доказів, які є в справі, 

за клопотанням осіб, які подали їх, можна повернути до набрання судовим 

рішення законної сили, якщо це не зашкодить розгляду справи. Проте в справі 

залишається засвідчена суддею копія письмового доказу (ст.96 ЦПК України). 

Проте, зустрічаються випадки, коли в справах, в тому числі рішення по яких не 

вступило в законну силу, є копії документів, які не завірені суддею. Внаслідок 

такого недбалого ставлення виникають складності при розгляді справ у 

касаційному порядку та апеляційному порядках. 

Цивільний процесуальний закон встановлює, що в судовому рішенні суд 

повинен навести обставини справи, встановлені судом, докази, на яких 

грунтуються висновки суду, доводи за якими суд відхиляє ті чи інші докази ( 

п.п.2-3 ч.4 ст.265 ЩІК України). 

Обсяг доказового матеріалу по кожній конкретній справі встановлюється 

із врахуванням правил належності та допустимості судових доказів. 

Відповідно до ст.77 ЦПК України суд приймає до розгляду лише ті 

докази, які мають значення для справи. Тобто належними в досліджуваній 

категорії справ  будуть вважатися докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування. В свою чергу предметом доказування є обставини, що 

підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення 
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підтверджують. В зв’язку з цим залишається актуальною теза, висловлена М.К. 

Треушникова, який вважав, що під належністю доказів слід розуміти наявність 

об’єктивного зв’язку між змістом судових доказів і самими фактами, які 

виступають об’єктом судового пізнання. Наявність такого об'єктивного зв’язку 

дозволяє встановити на підставі доказів фактичну картину досліджуваного 

явища [159, с.26]. 

Існують різні погляди щодо юридичної природи належності доказів, але 

більшість вчених-процесуалістів розглядають її як правило поведінки, яке 

адресоване як суду, так і особам, які беруть участь у справі[76, с.489]. Ми 

повністю поділяємо таку точку зору оскільки такий підхід дозволяє розглядати 

правило належності доказів через призму юридичних гарантій доказової 

діяльності на всіх її етапах. 

Законодавець саме на суд поклав обов’язок регулювати процес подання, 

витребування, дослідження та оцінки доказів. Тому постає питання про межі 

активності суду у доказовій діяльності.  

Слід погодитися із думкою М.К.Треушникова про те, що належність до 

цивільної справи судових доказів встановлюється слідуючими групами 

обставин: 1) фактами предмету доказування; 2) доказовими фактами; 3) 

фактами, що мають лише процесуальне значення, які впливають на виникнення 

права на пред’явлення позову, зупинення провадження, закриття провадження у 

справі, залишення позову без розгляду; 4) фактами, які дають суду підстави для 

постановления окремої ухвали в справі [159, с.29]. 

Не можна не помітити, що питання про належність доказів до конкретної 

справи досліджуваної категорії може виникнути на будь-якій стадії процесу в 

суді. Але основна увага по виявленню і збиранню належних доказів повинна 

відбуватися вже у стадії відкриття провадження у справи. Звісно, що ані 

цивільне ані цивільне процесуальне законодавство не містять переліку належних 

до тієї або іншої ситуації доказів. 
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Втім, якщо судом допускається помилка у визначенні належності до-

казів, то це може призвести до збирання непотрібних доказів або до того, що 

не витребуються докази, які мають суттєве значення для справи. Тому 

практикам слід звертати увагу на рекомендації, зазначені у постанові ВССУ 

«Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів 

про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» від 

01.03.2013  № 4 де у п.4[133] зазначено, що розглядаючи позови про 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, суди 

повинні мати на увазі, що відповідно до статей 1166, 1187  ЦК шкода, завдана 

особі чи майну фізичної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню в 

повному обсязі особою, яка її завдала. Обов'язок відшкодувати завдану шкоду 

виникає у її завдавача за умови, що дії останнього були неправомірними, між 

ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, 

а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, - незалежно від 

наявності вини. 

Положення статті 625 ЦК не застосовуються до відносин з 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, оскільки 

відшкодування шкоди є відповідальністю, а не грошовим зобов'язанням, яке 

виникає з договірних зобов'язань. Винятком є відповідальність страховика 

(стаття 992 ЦК). 

З огляду на презумпцію вини завдавача шкоди (частина друга статті 

1166 ЦК) відповідач звільняється від обов'язку відшкодувати шкоду (у тому 

числі і моральну шкоду), якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок 

непереборної сили або умислу потерпілого (частина п'ята статті 1187 ЦК, пункт 

1 частини другої статті 1167 ЦК). Потерпілий подає докази, що підтверджують 

факт завдання шкоди за участю відповідача, розмір завданої шкоди, а також 

докази того, що відповідач є завдавачем шкоди або особою, яка відповідно до 

закону зобов'язана відшкодувати шкоду. Вирок у кримінальній справі, що 

набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне 
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правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові 

наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, 

чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. У зв'язку із цим у разі 

прийняття судом постанови про закриття провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, наприклад, через закінчення строків 

накладення адміністративного стягнення (cт. 38 КпАП України), суд повинен 

звернути увагу на те, чи містить така постанова суду відповіді на питання про те, 

чи мала місце дорожньо-транспортна пригода та чи сталася вона з вини 

відповідача. Відсутність складу злочину, наприклад, у разі відмови у порушенні 

кримінальної справи, закриття кримінальної справи за правилами  КПК України 

1960р. чи закриття кримінального провадження за правилами КПК України 

2012р.   не означає відсутність вини для цивільно-правової відповідальності. При 

цьому постанова (ухвала) слідчого, прокурора, суду про відмову в порушенні 

кримінальної справи або її закриття, закриття кримінального провадження є 

доказом, який повинен досліджуватися та оцінюватися судом у цивільній справі 

у порядку, передбаченому ЦПК. 

Правило про належність доказів на законодавчому рівні змінювалося 

неоднаразово. Якщо у ЦПК УРСР в редакції 1963 р. у ст. 28 зазначалося, що суд 

бере до розгляду тільки ті докази, які мають значення для справи, то ЦПК 

України від 2004 р. в ст.58 розкривав це правило значно ширше. Крім того, що 

зазначалося, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування, то додатково ще вказувалося, що сторонни мають право 

обгрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог 

або заперечень та окремо вказувалося, що суд не бере до розгляду докази, які не 

стосуються предмета доказування. Чинна редакція ЦПК України ще більш 

детально регламентує це правило. Крім зазанчених вже положень у ст. 77 ЦПК 

України, якою сьогодні регламентуються ці положення ще додатково 

визначається предмет доказування, яким є обставини, що підтверджують 
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заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і 

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. 

Поставимо питання, на якій стадії цивільного процесу вирішується 

питання про належність доказів і суб’єкти, які вирішують це питання. 

Якщо говорити про учасників справи, то вже у ст. 77 ЦПК України 

зазначено, що сторони мають право обгрунтовувати належність конкретного 

доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Звертає на себе увагу, що 

мова іде тільки про сторони у процесі. Хоча, якщо ми звернемося до ст. 83 ЦПК 

України, якою регламентується процедура подання доказів, то побачимо, що 

процесуальним законодавством передбачено можливість подання доказів не 

тільки сторонами, а й учасниками справи, які так само як і сторонни подають 

докази безпосередньо до суду (ч.1 ст.83 ). Крім того у ч.2 ст. 83 ЦПК України 

передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду 

в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. 

Що ж стосується  відповідача, третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору, то вони повинні подати суду докази разом з поданням 

відзиву або письмових пояснень третьої особи( ч.3 ст.83 ). ЦПК України також 

передбачено, що якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом 

строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово 

повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких 

доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що 

особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного 

доказу( ч.4 ст.83 ). Суд наділений правом визнати поважними причин неподання 

учасником справи доказів у встановлений законом строк та встановити 

додатковий строк для подання вказаних доказів. Інша ситуація стосується 

випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин, в цьому разі 

суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Крім того 

у випадку  зміни предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову і, 
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як наслідок цього змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд 

залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. 

ЦПК України (ч.8 ст.83 ) чітко визначає процесуальні наслідки неподання 

доказів  у встановлений законом або судом строк -   докази до розгляду судом не 

приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала 

неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. 

Крім того враховуючи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до 

суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим 

учасникам справи. Суд також не бере до уваги відповідні докази у разі 

відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам 

справи. Знов таки, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника 

справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній 

формі, або є публічно доступними. 

Слід зазначити, що на цьому ж етапі вирішується питання про 

витребування доказів (ст. 84 ЦПК України). Відбувається це за клопотанням 

сторони, в разі неможливості учасником справи самостійно надати докази. Таке 

клопотання повинно бути подане позивачем разом з поданням позовної заяви, а 

відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, 

повинні подати його разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої 

особи. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд 

залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, 

обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не 

залежали від неї. Суд може уповноважити на одержання таких доказів 

заінтересовану сторону. Особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на 

вимогу суду. 

ЦПК України (ч.8 ст.84 ) чітко визначає процесуальні наслідки неподання 

доказів, які витребовуються судом  у встановлений законом або судом строк. 

Тому особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не 

мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов’язані 
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повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п’яти днів з дня 

вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, 

витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом 

неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального 

примусу. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від 

обов’язку подати витребувані судом докази. 

Частиною 10 статті 84 ЦПК України передбачено, що  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. Ми вважаємо, що це 

правило підлягає уточненню з огляду на підвищення рівня поваги до суду і з 

метою забезпечення високого рівня процесуальної дисципліни і надати суду 

можливість вважати обставину або факт визнаними учасником справи, в разі 

ненадання доказів відповідною особою на вимогу суду.  

Самостійною процедурою формування належних доказів є їх огляд за їх 

місцезнаходженням (ст. 85 ЦПК України). Письмові, речові та електронні 

докази, які не можна доставити до суду, оглядаються за їх місцезнаходженням 

зазначено у ч. 1 ст. 85 ЦПК України. Процедура огляду доказів має відбуватися 

за участі учасників справи. Втім неявка цих осіб не є перешкодою для 

проведення огляду. Як передбачено ч.3 ст. 85 ЦПК України  у разі необхідності, 

в тому числі за клопотанням учасника справи для участі в огляді доказів за їх 

місцезнаходженням, можуть бути залучені свідки, перекладачі, експерти, 

спеціалісти, а також здійснено фотографування, звуко- і відеозапис. Процедура 

огляду фіксується у протоколі про огляд доказів за їх місцезнаходженням, який 

підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколу додаються 

разом з описом усі складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, 
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копії документів, а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії 

доказів, відеозаписи тощо. 

Як передбачено у ч.5 ст. 85 ЦПК, якщо огляд здійснюється за відсутності 

хоча б однієї зі сторін, а також в інших випадках, коли суд визнає це за 

необхідне, суд забезпечує відеофіксацію огляду технічними засобами. Крім того, 

за процесуальним порядком, передбаченим цією ж нормою, суд за заявою 

учасника справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші 

місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування 

їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд може залучити 

спеціаліста. Суд також наділений правом призначити експертизу для 

встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження 

даних в мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних знань і не може 

бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста. 

Надання статусу належних доказів передбачена і для огляду речових 

доказів, що швидко псуються (ст.86 ЦПК України). Особливість такого огляду 

проявляється в тому, що огляд здійснюється негайно, тобто важливе значення 

має часовий фактор. У досліджуваній категорії цивільних справ така процедура 

може мати місце, наприклад, коли транспортний засіб, що потрапив у ДТП 

здійснював перевезення продуктів харчування тощо, які швидко псуються і 

характер і розмір відшкодування буде залежати не тільки від ушкоджень 

транспортного засобу але й від втрати чи зіпсованості іншого майна чи 

предметів. Такий огляд здійснюється судом з повідомленням про призначений 

огляд учасників справи. Неявка цих осіб не перешкоджає огляду речових 

доказів. Процедурою передбачено, що у разі необхідності, в тому числі за 

клопотанням учасника справи, для участі в огляді речових доказів, що швидко 

псуються, може бути залучено свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів, а 

також здійснено фотографування і відеозапис. 

Певні особливості дії правила належності будуть стосуватися збирання 

доказів за судовим дорученням. Такий порядок передбачений ст. 87 ЦПК 
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України, якою визначено, що суд, який розглядає справу або заяву про 

забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами 

його територіальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні 

процесуальні дії. Про це постановляється ухвала в якій коротко викладається 

суть справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, 

обставини, що підлягають з’ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що 

виконує доручення, зокрема перелік питань, поставлених учасниками справи та 

судом свідку. Виконання судових доручень щодо збирання доказів покладається 

на суд якому ухвала адресована за правилами які встановлюють порядок 

вчинення відповідних процесуальних дій. У свою чергу, відповідно до ст. 88 

ЦПК України про виконання або про неможливість виконання з об’єктивних 

причин судового доручення постановляється ухвала, яка з протоколами про 

вчинення процесуальних дій і всіма зібраними на виконання судового доручення 

матеріалами невідкладно надсилається до суду, що розглядає справу. Саме ці 

протоколи і будуть формою належності доказу.  У разі необхідності виконання 

судових доручень щодо збирання доказів здійснюється у судовому засіданні у 

порядку, встановленому ЦПК України. Учасники справи повідомляються про 

дату, час і місце вчинення процесуальної дії судом, який виконує доручення, 

проте їх неявка не є перешкодою для виконання доручення. 

Цілком очевидно, що ці процедури, якими визначається форма належності 

доказів стосуються стадій відкриття провадження у справі, підготовчого 

провадження, може в якійсь мірі етапу врегулювання спору за участі судді. Втім 

виникає питання, чи можуть питання належності доказів виникати під час 

розгляду справи по суті. Відповідь однозначна – так, оскільки протилежна 

сторона наділена правом спростування доказу як неналежного. Крім того, 

відповідно до ст. 241 ЦПК України після з’ясування всіх обставин справи та 

перевірки їх доказами головуючий надає сторонам та іншим учасникам справи 

можливість дати додаткові пояснення, які можуть доповнити матеріали справи. 

В чому полягає сутність процедури доповнення матеріалів справи законодавець 
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не розкриває, але враховуючи правило, зазначене у ч. 3 цієї статті про те, що 

після того як суд вислухає додаткові пояснення, він  вирішивши заявлені при 

цьому клопотання учасників справи, то можна цілком допускати, що ці 

клопотання можуть стосуватися, в тому числі не тільки вирішення питань 

належності, але й допустимості, достатності і достовірності доказів. Тим більше, 

що ст. 243 ЦПК України передбачена можливість повернення до з’ясування 

обставин у справі за умови, що під час судових дебатів виникає необхідність 

з’ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження 

нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з’ясування обставин у 

справі. 

Остаточна відповідь на питання чи вважає суд докази належними, 

достатніми, допустимими та достовірними відбувається за процедурою оцінки 

доказів. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному 

доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення 

або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч.3 ст. 89 ЦПК України). 

Одночасно із правилом належності доказів, закон передбачає правило 

допустимості доказів. Відповідно до предмету нашого дослідження ми вже 

встановили, що в справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригодинаявність або відсутність обставин, що 

обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають 

значення для правильного вирішення справи встановлюються показаннями 

свідків, письмовими доказами, речовими доказами і електронними доказами а 

також за допомогою висновків експертів. Обставини справи, які за законом 

повинні бути підтверджені певними засобами доказування,не можуть підтверд-

жуватись ніякими іншими засобами доказування (ст.78 ЦПК України). 

В теорії цивільного процесу сформувалась думка, що допустимість 

доказів - це сукупність певних правил, які виключають із числа передбачених 

законом засобів доказування будь-які з них, наприклад, показання свідків [159, 

с.62]. Свого часу А.Ф. Клейнман вказував на те, що вирішення питання про 
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допустимість тих чи інших доказів пов'язано із встановленими законом формами 

угод і наслідками недодержання встановленої законом форми[59, с.51].В.В. 

Комаров запропонував правило допустимості доказів розглядати у широкому і 

вузькому планах. Під допустимими доказами в широкому плані він розумів все 

коло засобів доказування у яких можуть міститися фактичні дані. На допустимі 

докази у вузькому плані вказується в ЦПК України і стосуються вони тих 

випадків, коли по справі можуть бути допустимі тільки певні засоби доказування 

з числа передбачених законом. В кожному випадку вони конкретизуються 

нормами матеріального права [63, с.13]. Згодом він не змінив своєї позиції і 

можна погодитися з ним в тому, що це правило має виключний характер, 

оскільки встановлене законом коло засобів доказування не може бути розширене 

або звужене за розсудом суду [76, с.490].   

Відповідно до предмета нашого дослідження слід керуватися правилом 

допустимості як в широкому так і вузькому планах. Тобто при розгляді справ 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо - транспортної 

пригоди ми можемо використовувати будь-які засоби доказування, які зазначені 

в законі при умові дотримання процесуальної форми їх одержання. Але в деяких 

випадках буде виникати обмеження, незалежно від процесуальної форми їх 

закріплення, тобто правило допустимості у вузькому розумінні. Так, наприклад, 

факт того, що власником автомобіля є певна особа завжди буде 

підтверджуватися договором купівлі-продажу, дарування, свідоцтвом про 

спадкування. З цього випливає, що для підтвердження права власності на таке 

майно в разі виникнення спору необхідно мати певні документи, які одержані у 

встановленому законом порядку. В даному випадку, посилання на показання 

свідків недопустимі.  

Або, як зазначено у п.16 постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання застосування судами законодавства при 

вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки» № 4 від 01.03.2013  відповідно до ст. 21 Закону № 1961-ІУ на 
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території України забороняється експлуатація транспортного засобу без поліса 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, тобто володільці 

транспортних засобів, за винятком осіб, звільнених від обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 

цього Закону, зобов'язані застрахувати ризик своєї цивільної відповідальності, 

яка може настати внаслідок завдання шкоди життю, здоров'ю або майну інших 

осіб при використанні транспортних засобів. У зв'язку із цим при пред'явленні 

позовних вимог про відшкодування такої шкоди в результаті дорожньо-

транспортної пригоди безпосередньо до особи, яка здійснює діяльність, що є 

джерелом підвищеної небезпеки, суд має право виключно в порядку, 

передбаченому ЦПК України, залучити до участі у справі страхову організацію 

(страховика), яка застрахувала цивільну відповідальність володільця 

транспортного засобу. Непред'явлення вимог до страховика за наявності підстав 

для стягнення завданої шкоди саме зі страховика є підставою для відмови в 

позові до завдавача шкоди у відповідному розмірі.Оскільки відповідно до статті 

3 Закону № 1961-ІУ обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

здійснюється як з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, 

здоров'ю та/або майну потерпілих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

так і захисту майнових інтересів страхувальників, враховуючи положення статті 

1194 ЦК , питання про відшкодування шкоди самою особою, відповідальність 

якої застрахована, вирішується залежно від висловленої нею згоди на таке 

відшкодування та виконання чи невиконання нею передбаченого статтею 33 

Закону № 1961-IV обов'язку щодо письмового надання страховику, з яким 

укладено відповідний договір (у передбачених випадках Моторному 

(транспортному) страховому бюро України, далі - МТСБУ), повідомлення про 

дорожньо-транспортну пригоду встановленого зразка. У разі відсутності такої 

згоди завдана потерпілому шкода підлягає відшкодуванню страховиком у межах 

передбаченого договором страхування страхового відшкодування. Наявність 

такої згоди у вигляді відповідної заяви цієї особи та виконання нею 
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передбаченого статтею 33 Закону № 1961-IV обов'язку з'ясовується судом 

першої інстанції, у зв'язку з чим до участі у справі може бути залучений 

страховик. 

При відшкодуванні страховиком шкоди, завданої особою, цивільно-

правова відповідальність якої застрахована, така особа сплачує потерпілому 

різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим 

відшкодуванням). 

У разі невиконання особою, відповідальність якої застрахована, обов'язку 

письмового надання страховику, з яким укладено договір обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності (у передбачених випадках - 

МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого 

МТСБУ зразка, шкода відшкодовується завдавачем шкоди[133]. 

Процесуальними гарантіями одержання належних і допустимих доказів 

можуть виступати: 1)забезпечення доказів; 2)судові доручення; 3) витребування 

доказів судом. 

Забезпечення доказів представляє собою сукупність дій, які спрямовані на 

одержання доказової інформації, яка знаходиться у джерелах, збереження яких 

стане згодом неможливим або утрудненим. 

Способами забезпечення доказів виступають: допит свідків, призначення 

експертизи, витребування та огляд письмових та речових доказів (ст.116 ЦПК 

України). Слід зазначити, що це невичерпний перелік способів забезпечення 

доказів.У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи 

забезпечення доказів, визначені судом.   

 Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і 

після подання позовної заяви. Процедура забезпечення доказів до подання 

позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням 

засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна 

процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви 

здійснюється судом, який розглядає справу. 



71 

 

 
 

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. У разі неподання позовної 

заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті 

провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не 

пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом 

ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження. 

Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була 

виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, 

висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі. 

 Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов’язана 

відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв’язку із 

забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в 

частині п’ятій цієї статті, а також у разі відмови у позові. 

За заявою міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або 

заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного 

арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення доказів у 

порядку та з підстав, встановлених цим Кодексом. 

Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд 

міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до 

апеляційного суду за місцезнаходженням боржника або доказів, щодо яких 

сторона просить вжити заходів забезпечення, або майна боржника, або за місцем 

арбітражу, третейського розгляду. 

Якщо суддя задовольняє клопотання про забезпечення доказів, він 

постановляє про це мотивовану ухвалу, в якій чітко і конкретно формулюються 

питання, які підлягають з’ясуванню в залежності від обставин справи. В судовій 

практиці іноді виникають ситуації, коли необхідні докази знаходяться у іншому 

місті або районі і доставити їх до суду, який розглядає справу, немає 

можливості. В таких випадках суд, який розглядає справу, доручає відповідному 
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суду провести певні процесуальні дії. Як бачимо, умовою направлення судового 

доручення є факт знаходження доказу в іншій місцевості. В цілому ж питання 

про достатність підстав судового доручення є дуже важливим як з практичної, 

так і з теоретичної точок зору. 

Судове доручення направляється у вигляді ухвали, яка може бути 

постановлена суддею ще при підготовці справи до судового розгляду. В ухвалі 

коротко викладаються суть справи, вказується на обставини,які підлягають 

з’ясуванню,докази,які необхідно зібрати. В ухвалі необхідно чітко 

сформулювати конкретні питання відносно фактів, встановлення яких має 

значення для справи. суд, який виконує доручення в порядку ст.ст. 87, 88 ЦПК 

України, повинен не тільки його виконати, але й зібрати докази, які були 

встановлені в ході виконання доручення і які невідомі суду, який розглядає 

справу. 

В порядку судового доручення можуть бути зібрані фактичні дані, які 

встановлюються передбаченими законом засобами доказування. Суд, який 

виконує судове доручення, опитує сторони, треті особи, допитує свідків, 

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

суду, який розглядає справу, призначає експертизу. Важливим є дотримання 

процесуального порядку виконання судових доручень,оскільки це суттєво 

впливатиме на подальше використання доказової інформації при встановленні 

фактів, що мають значення для справи,тому що в цих випадках вони 

набуватимуть статус судових доказів. Крім того організація і порядок виконання 

судових доручень впливає на швидкість і економічність процедури доказування 

по справі. У ст. 88 ЦПК зазначено, що ухвала про судове доручення невідкладно 

виконується судом, якому вона адресована, за правилами Кодексу, які 

встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій. Суд, який 

виконує ухвалу про судове доручення виконавши її або при неможливість 

виконання з об’єктивних причин судового доручення постановляє ухвалу, яка з 

протоколами про вчинення процесуальних дій і всіма зібраними на виконання 
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судового доручення матеріалами невідкладно надсилається до суду, що 

розглядає справу. Крім того ЦПК України передбачено (ч.3 ст. 88) , що у разі 

необхідності виконання судових доручень щодо збирання доказів здійснюється у 

судовому засіданні у встановленому порядку. Учасники справи повідомляються 

про дату, час і місце вчинення процесуальної дії судом, який виконує доручення, 

проте їх неявка не є перешкодою для виконання доручення. 

Отже, для того, щоб будь-яка інформація набувала статус судового 

доказу в справі, необхідно, щоб вона містила в собі відомості про факти 

конкретної справи і була закріплена і досліджена судом у встановленому 

процесуальним законом порядку. 

За результатами реформи цивільного процесуального законодавства у 

жовтні 2017 року правила про достовірність та достатність доказів набули свого 

нормативного значення і саме тому їх сутність викликає особливий інтерес, адже 

дискусія наукова про сутність цих категорій знайшла своє законодавче 

закріплення. Відповідно до ст. 79 ЦПК України достовірними є докази, на 

підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, 

як зазначено у ст. 80 ЦПК України, які у своїй сукупності дають змогу дійти 

висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета 

доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що 

мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього 

переконання. 

Достовірність та достатність, як зазначає Т.Руда це ті критерії, які 

традиційно є складовими оцінки доказів у цивільному процесі багатьох країн 

світу, а в окремих країнах, зокрема у США, достовірність та достатність, окрім 

інших параметрів, складають стандарт доказування [140, с.13]. 

Достовірність доказів це така їх властивість, яка за результатами їх 

дослідження, перевірки і оцінки вказує на відсутність фальсифікації, будь-яких 

викривлень інформації повністю або частково [174, с.314]. 
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У енциклопедичних джерелах достовірність розглядається стосовно 

інформації і означає таку властивість інформації, яка визначає ступінь 

об’єктивного, точного відображення подій, фактів, що мали місце [190, с.297]. 

Новий тлумачний словник української мови слово «достовірність» тлумачить як 

те, що не викликає сумніву, цілком вірне, точне[94, с.829].  

Погоджуючись з існуванням такого тлумачення цієї категорії 

О.С.Грабовська вказує, що все ж таки повної упевненості у правдивості 

інформації про факт чи обставину бути не може в силу можливої підробки 

письмових доказів, неправдивих пояснень та показань, помилкових висновків 

експерта [30, с.445].  

Втім у теорії цивільного та кримінального процесів саме такі підходи до 

тлумачення цієї правової категорії мають пріоритет. Наприклад, у 

кримінальному процесі достовірні докази розглядаються як докази, які 

правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди події, що 

досліджується [162, с.17].  

У теорії цивільного процесу науковці під достовірними доказами 

розглядають відомості, які містяться у доказі, відповідають дійсності[134, с.86]; 

відповідність відомостей про факти дійсності[131, с.117]. В більш практичній 

площині пропонують цю категорію розглядати В.М. Кравчук та О.І. 

Угриновська, які вказують, що достовірність доказів проявляється у рівні їх 

правдивості, рівні довіри до них суду [98, с.287]. 

Втім можна погодитися із О.О. Грабовською, що навіть за наявності 

доказу чи доказів, які, на думку суду підтверджують чи спростовують певний 

факт чи обставину, сумнів у тому, що цей факт чи обставина існували у реальній 

дійсності, лишається. Як далі стверджує науковець, абсолютно вірного знання 

про факт чи обставину, які встановлюються, бути не може, принаймні у 

більшості випадків, особливо ж у випадках фальсифікації доказів [30, с.446]. 

Тому ми цілком розділяємо висновок, який зробила науковець, що достовірність 

доказу – це такий ступінь правдивості доказової інформації, яка дозволяє суду з 
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високою ймовірністю переконатися у існуванні чи не існуванні факту чи 

обставини, які встановлюються, а також визнати таку інформацію доказом [30, 

с.447]. 

Виходячи з предмету нашого дослідження достовірними є докази, які 

визначають ступінь об’єктивного, точного відображення обставин, подій, фактів, 

що мали місце. Встановити достовірність доказів можна за допомогою таких 

засобів доказування, які визначені у ч.2 ст. 76 ЦПК :письмовими, речовими і 

електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. При цьому 

слід враховувати, що інформація, яка надходить від сторін, третя особа, їх 

представники набуде статусу доказової виключно за умови, якщо вони будуть 

допитані як свідки ( ст. 234 ЦПК України). Хоча на законодавчому рівні питання 

про достовірність чи недостовірність закріплено тільки стосовно документів. Так 

у ч.11 ст.83 ЦПК України зазначено, що у разі подання заяви про те, що доданий 

до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ 

викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка 

подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання 

виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів. 

Як бачимо, у цій нормі визначено, по-перше, форму недостовірного доказу – 

документ; по- друге, суб’єкт – особа, яка подала цей документ; по – третє, 

строки – до закінчення підготовчого засідання. Ми вважаємо, що цього 

недостатньо. Адже питання про недостовірність доказу може виникнути не 

тільки на етапі підготовчого засідання, але й , скажімо в судовому засіданні під 

час розгляду справи по суті. Або недостовірним виявиться електронний доказ. 

Тож ми вважаємо, що суд, оцінюючи докази у їх сукупності має зробити 

застереження у судовому рішенні про те чи вважає він доказ достовірним  або 

навпаки недостовірним і в разі визнання його недостовірним належним чином 

відреагувати на це – наприклад, застосувати до особи певний захід 

процессуального примусу. На нашу думку, адекватним заходом процессуального 

примусу буде штраф. 
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І ще одне питання, на яке не дав відповіді законодавець – на якому етапі 

вирішується питання про достовірність доказів. С.А. Шейфер вказує, що 

достовірність не може бути виявлена у момент отримання доказу, оскільки 

остаточно вона встановлюється на завершальному етапі доказування, коли 

оцінюються всі зібрані докази у їх сукупності. Це не означає, що отримані у 

належній формі відомості ще не є доказами. Логіка процессу пізнання такова, що 

будь-який доказ, або інформація, яка в ньому знаходиться може бути як 

істинною так хибною. Саме тому, вказує автор, отриманий доказ підлягає 

перевірці і оцінці[181, с.12]. 

На відміну від вітчизняного ЦПК французький кодекс передбачає низку 

засобів для перевірки судом доказів в цивільній справі. В цьому контексті 

перевірка доказів здійснених спеціалістом за наказом суду не є засобом 

доказування сторін (ст. 232 ЦПК Франції) [ 97, с.78-79], але відбувається за кошт 

сторін. Водночас, у такий спосіб не тільки перевіряються докази, але й 

уточнюються та встановлюються, у випадку, наприклад, помилки в доказовій 

діяльності. Відповідно до ст. 238 вказаного кодексу спеціаліст має надати свій 

висновок з тих питань, які йому було доручено дослідити. Він не має права 

відповідати на інші питання, якщо на це немає письмової згоди сторін.  

Спеціаліст не може за жодних обставин давати правові оцінки. Перевірка доказів 

спеціалістом відбувається у формі встановлення фактичних обставин. 

Документи, на підставі яких ґрунтуються встановлені фактичні обставини, 

повинні бути долучені до матеріалів справи 

У новій редакції цивільного процесуального кодексу з’явилася така 

характеризуючи ознака доказів як їх «достатність». У ст. 80 ЦПК України 

зазначено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти 

висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета 

доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що 

мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього 

переконання. 
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Як зазначає С.В. Васильєв достатність доказів чи їх сукупності означає, 

що він чи вони дозволяють зробити достовірний висновок про існування факту 

на підтвердження якого вони зібрані. Якщо такий висновок зробити неможливо, 

то це вказує на недостатність доказів чи їх сукупності. Автор вказує на те, що 

один побічний доказ є недостатнім, оскільки не дозволяє зробити достовірний 

висновок про факт що доводиться. Недостатніми будуть також докази, які 

протирічать один одному. Такі докази не можуть бути покладені в основу 

судового рішення[15, с.344]. 

Деякі науковці достатність доказів розглядають як властивість доказів, 

яка надає можливість покласти їх сукупність в основу процесуального 

рішення[162, с. 17]. М.К. Треушніков характеризує цю категорію як якісно-

кількісна характеристика доказів, яка дозволяє зробити обґрунтований висновок 

про наявність чи відсутність відшукуваних фактів[25, с.284]. Інші розглядають їх 

як взаємозв’язок сукупності доказів, який дозволяє суду зробити достовірний 

висновок про існування факту, на підтвердження якого вони зібрані[60, с. 75; 

179, с.154]. 

В контексті нашого предмету дослідження нам видається найбільш 

прийнятною позиція тих науковців, які віддають перевагу якісним 

характеристикам доказів, а не їх кількісті.  

На відміну від ЦПК України ЦПК Франції не містить визначення доказів 

та засобів доказування та визначає лише процедуру доказування. Так, ст. 9 ЦПК 

Франції  встановлює, що кожна сторона зобов’язана доказати, відповідно до 

закону, факти, необхідні для задоволення її позовних вимог. ЦПК Франції 

наділяє суд правом вчинення будь-яких допустимих законом заходів з перевірки 

доказів. Зокрема, суд може за клопотанням сторони зобов’язати іншу сторону, 

третю особу, під загрозою застосування майнової санкції – астренту
1
, надати 

суду певні докази, що знаходяться в її (їх) розпорядженні. Відповідно до ст. 132 

                                                           
1
Астрент – прогресивно зростаюча пеня, що стягується за рішення судді, який розглядає справу по суті або 

в порядку строкової змагальної процедури, з метою примушення боржника виконати зобов’язання або виконати 

покладений на нього обов’язок. 
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ЦПК Франції сторона, що посилається на певний доказ, зобов’язана надати його 

всім сторонам у справі. У разі ненадання стороною доказів іншій стороні, судді 

може бути подана заява про зобов’язання виконати вимогу закону. В цьому 

випадку суддя ухвалює постанову, в якій зазначає строк, порядок надання 

доказів, та визначає астренту за невиконання цього рішення. Розмір астренту 

визначається суддею. Суддя також має право виключити з судового розгляду 

докази, які не були надані своєчасно (ст. 135 вказаного кодексу)[97, с.62]. Такий 

підхід не змінився і після внесення змін і доповнень до ЦПК Франції)[32, с.81]. 

 

 

Висновки до Розділу І 

За результатами дослідження Розділу 1 вирішено наукове завдання щодо 

визначення поняття та сутності доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Визначено 

суб’єктів доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. Зроблено аналіз таких характеризуючи ознак 

доказів як їх належність, допустимість, достовірність та достатність у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди. Сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, зокрема: 

1. Проблеми доказування, його сутність, етапи та суб’єкти залишається 

одним з найважливіших питань у теорії цивільного процесу. Суд при здійсненні 

правосуддя аналізує та оцінює докази не довільно, а керується встановленою 

законом процесуальною формою доказування; у цивільному судочинстві всі 

суб’єкти цивільних процесуальних відносин є суб’єктами пізнання, але не всі 

вони є суб’єктами доказування; 

2. Судове доказування і судове пізнання є різними видами процесуальної 

діяльності і мають тільки їм властиві характеризуючи особливості;  

3. Доказуванням у  цивільному судочинстві є процесуальна діяльність 

учасників судового процесу, спрямована на встановлення наявності або 
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відсутності обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи. Тож 

доказуванням у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди є процесуальна діяльність сторін та третіх осіб, 

спрямована на встановлення наявності або відсутності обставини ( факту) 

скоєння дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявності 

причинно-наслідкового зв’язку між ДТП та заподіяною шкодою.  

4. Виходячи з нормативного розуміння доказів у цивільному судочинстві, 

доказами у досліджуваній категорії цивільних справ є будь-які дані, на підставі 

яких суд встановлює наявність або відсутність обставини ( факту) дорожньо-

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявності причинно-наслідкового 

зв’язку між ДТП та заподіяною шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і 

заперечення сторін та третіх осіб по справі, а також інші обставини, які мають 

значення для вирішення справи. 

5. Докази у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди мають бути належними, допустимими, 

достатніми та достовірними.  

Належними будуть докази, які містять інформацію щодо предмета 

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

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявності причинно-наслідкового 

зв’язку між ДТП та заподіяною шкодою. 

 Допустимими будуть докази, які отримані в порядку, встановленому 

законом і містять інформацію про наявність або відсутність обставини ( факту) 

дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявності причинно-

наслідкового зв’язку між ДТП та заподіяною шкодою. 

Достовірними у досліджуваній категорії цивільних справ є докази, які з 

високим ступенем правдивості доказової інформації про обставини дорожньо-

транспортної пригоди дозволяють суду переконатися у існуванні чи не існуванні 

факту чи обставини, які встановлюються, точному відображенні дій та подій, що 

мали місце. 
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Достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних справ означає, 

що вони у своїй сукупності дозволяють зробити достовірний висновок про 

існування обставини (факту) ДТП та заподіяної шкоди на підтвердження яких 

вони зібрані. Якщо такий висновок зробити неможливо, то це вказує на 

недостатність доказів чи їх сукупності. Докази не можуть протирічити один 

одному. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. 

На підставі проведеного аналізу теоретичних положень щодо 

характеризуючи ознак доказів та застосування відповідних норм цивільного 

процесуального законодавства на практиці вважаємо можливим запропонувати 

наступні зміни та уточнення до деяких норм ЦПК України. Пропонуємо у 

частині 3 ст. 77 ЦПК України замість слова «сторони» на « учасники справи». У 

частині 1 ст. 79 ЦПК України доповнити після слів « дійсні обставини» слово « 

(факти)». У статті 80 ЦПК України після слів  «відсутність обставин» слово « 

(факти)». У ст. 82 ЦПК України « достовірних цих обставин» слово «( фактів)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Предмет та межі доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 
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2.1.Зміст предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

У науковій літературі погляди про визначення предмета доказування 

суттєво різняться.  Незважаючи на те, що статтею 77 ЦПК України визначено, 

що факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше 

значення для вирішення справи і є предметом доказування під час судового 

розгляду справи судом. Проте питання про коло фактів, що входять до предмета 

доказування є дискусійним. Ми розглянемо питання про зміст предмета 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, яке також є проблемним і складним. Тож 

метою і завданням цього підрозділу є дослідження проблеми визначення 

предмета доказування у справах про відшкодування шкоди завданої внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, виявити недоліки нормативного регулювання 

та запропонувати формулювання оптимального алгоритму дій в 

правозастосовній діяльності.  

Докази у цивільному судочинстві є тим інструментарієм, за допомогою 

якого у процесі доказової діяльності суд встановлює наявність або відсутність 

обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та 

інші обставини, які мають значення для вирішення справи ( ст. 76 ЦПК України) 

та становлять предмет доказування. Як вказував М.Й. Штефан предмет 

доказування це така юридична категорія, на пізнання якої спрямована вся 

доказова діяльність осіб, які беруть участь у справі[125, ]. 

У кожній цивільній справі, яка має бути вирішена судом, визначається 

предмет доказування. Якщо виходити зі змісту ч.2 ст. 77 ЦПК України 

предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи 

заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають 

встановленню при ухваленні судового рішення. Тож, судовий розгляд, яким 

справа вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення суду іменем 

України. Рішення суду, як найважливіший акт правосуддя покликане 
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забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини 

та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу 

верховенства права[125](постанова Пленума Верховного Суду України №14 від 

18.12.2009). Лише дотримання вимог про законність і обґрунтованість судового 

рішення, що встановлені ЦПК України (ч.2 ст. 263 ЦПК України) гарантують 

забезпечення означеного принципу. 

 Процесуальним Законом визначено, що під обґрунтованістю  рішення 

слід розуміти рішення, ухвалене на основі повного і всебічного з’ясування 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені безпосередньо в судовому 

засіданні. Разом з тим, закон не надає переліку доказів, які мають бути зібрані та 

досліджені у певній справі[49, с.49]. Свого часу, О.Л.Жуковська, здійснюючи 

дослідження щодо відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки зазначала, що серед головних факторів, які становлять загрозу 

безпечній експлуатації транспортних засобів є такі: 1) протиправна поведінка 

пішохода; 2) незадовільний стан дорожного покриття; 3) недосконалість 

конструкцій автотранспортних засобів; 4) неякісне автотехнічне обслуговування 

транспортних засобів[39, с. 40]. 

Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 5 від 12 

червня 2009 року[126], докази, які збираються або подаються сторонами 

(показання свідків, письмові чи речові докази), повинні стосуватися суті спору 

(предмета та підстави позову). Тому, вирішуючи, наприклад, питання про 

виклик свідків, в усіх випадках слід вимагати від сторін пояснення, які саме 

обставини можуть бути підтверджені ними (ст. 91 ЦПК). Це ж стосується й 

вирішення питання про витребування інших доказів (письмових, речових). 

Докази, які не стосуються справи й предмета доказування (ст. 77  ЦПК), або 

одержані з порушенням порядку, встановленого законом, або якими не можуть 

бути підтверджені певні обставини справи (ст. 78 ЦПК), судом не повинні 

прийматися. У зв'язку з наведеним правильним є твердження, що допустимість 
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засобів доказування є однією з найважливіших умов, які забезпечують 

законність і обґрунтованість судових рішень та дають змогу суду та сторонам у 

справі визначитись з колом доказів у певній справі.  

 Дослідження предмета доказування у справах про відшкодування шкоди 

завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є актуальним, та його 

необхідно здійснювати враховуючи принцип належності і допустимості доказів 

у певній категорії справ, оскільки таке дослідження зможе спростити роботу по 

збиранню та дослідженню доказів.  

У цивільному судочинстві запорукою успішності процесу доказування є 

правильне встановлення предмета доказування не тільки у справах про 

відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, але 

й у всіх інших цивільних справах. Такий підхід є загальним, універсальним 

правилом доказування в цілому.  Наприклад, щоб відшкодувати ( компенсувати) 

шкоду, заподіяну судом необхідна наявність таких умов: протиправність 

(неправосудність, незаконність) їх рішень, дій чи бездіяльності, наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між протиправною судовою/суддівською 

діяльністю/бездіяльністю та заподіяння шкоди і/або їх вини [74, с.12]. 

Статтею 77 ЦПК України визначено, що належними  є докази, які містять 

інформацію щодо предмета доказування. Крім того, процесуальним законом 

встановлено, що суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета 

доказування.  Таким чином, розмірковуючи про  коло або належність доказів у 

певній категорії справ, перш за все необхідно визначитись з предметом 

доказування. Предметом доказування, якщо мова йде про позивача, є обставини, 

які обґрунтовують вимоги, викладені в позовній заяві або заперечення, якщо 

йдеться про відповідача.   

Але процесуалісти-науковці до тепер не знайшли однакової відповіді 

щодо предмета  доказування. Якщо доказами у цивільному процесі є будь-які 

фактичні дані, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. То, як правило, з 

юридичними фактами, якими обґрунтовуються підстави позову або заперечення 
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проти позову і на які вказує норма матеріального права, що регулює спірні 

правовідносини, пов'язують питання про предмет доказування в науці 

цивільного процесу. На визначення предмета доказування у значній мірі впливає 

процесуальна активність суду. Оскільки за радянських часів розвитку цивільного 

процесу процесуальна активність суду була дуже високою, вочевидь це прямо 

впливало і на роль суду як у самій доказовій діяльності, так і на формування 

предмета доказування у конкретній цивільній справі. 

 Вважаємо, що і позиції науковців-процесуалістів також формувалися на 

цій основі. Так О.П.Клейнман [59 , с.33-39], Т.А. Лилуашвилли [82, с.6-7], Я.Л. 

Штутін [184, с.6], а згодом їх підходи підтримали і С.В. Курильов [79, с.39]та 

М.К. Треушніков [157, с. 15], які вважали, що вимоги і заперечення сторін не 

мають визначального значення, а отже і не формують предмет доказування, а 

лише дозволяють суду визначити норми, що відносяться до справи, і факти, які 

підлягають встановленню судом. Більше того, науковці висловлювали такі 

міркування, відповідно до яких, факти, на які посилаються сторони в 

обгрунтування своїх вимог і заперечень, складають основу фактичної сторони 

справи, проте у більшості випадків дослідження ними не обмежуються. Він 

стверджував, що підлягають дослідженню обставини, які можуть свідчити про 

обґрунтованість чи необґрунтованість вимог незалежно від того, чи посилалися 

на ці обставини сторони [147, с.6-10]. 

К.С. Юдельсон, досліджуючи питання визначення предмету доказування 

вказував на те, що позивач зобов’язаний довести обставини, що мають юридичне 

значення для виникнення у нього суб’єктивного права та кореспондуючого 

обов’язку відповідача. Але можливі корективи, які звужують об’єм обставин, які 

потребують доказування. Він вказував, що це може відбуватися у зв’язку з тим, 

що будуть діяти законні презумпції [81, с.393] ( слід зазначити, що чинним 

цивільним процесуальним законодавством презумпції виключені з числа фактів, 

що не потребують доказування – Авт.), або сторона звільняється від обов’язку 
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доказування у зв’язку з тим, що вони визнані загальновідомими. В наступних 

підрозділах цього розділу, ми ще будемо досліджувати це питання.  

Більш категоричної думки дотримувався Ф.Н. Фаткуллін, який вказував, 

що будь-які обставини ( факти), що підлягають доказуванню у кримінальному 

або цивільному процесах входять до предмета доказування у справі, оскільки 

будь-який факт повинен бути пізнаний і підтверджений як органами слідства, 

так і судом у передбаченому законом порядку. Все, що підлягає доказуванню, 

повинно називатися предметом доказування [167, с.48-55]. 

Д.М. Чечот, досліджуючи питання предмету доказування у справах 

позовного провадження вважав, що до нього входять лише факти, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Втім цим не вичерпується предмет 

доказування, оскільки процесуальний закон вказує на необхідність встановлення 

і інші обставини, які мають значення для справи. Досліджуючи це питання 

науковець вказував, що самі сторони не завжди можуть правильно визначити 

підставу своїх вимог або заперечень і послатися на необхідні факти. В цьому 

випадку суд може включити до предмету доказування і ті факти, на які сторони 

не посилалися. Крім того, науковець вказував, що до предмета доказування 

включаються не тільки факти матеріально-правового значення, але й факти 

процесуального характеру. Визначаючи предмет доказування в окремому 

провадження науковець вказував, що до нього слід включати підстави вимоги 

заявника та підстави заперечень заінтересованої особи[27, с.219].  

І В. Решетнікова досліджуючи питання про джерела визначення 

предмета доказування вказує на те, що до них слід включати норми 

матеріального права, підстави позову та заперечення проти них. При цьому 

науковець вказує, що норми права, якими регулюються правовідносини,  будуть 

вказувати на обставини, які слід доказати не в конкретній справі, а в абстрактній. 

Це вказівка на загальні обставини, які слід доказати по всім справам даної 

категорії [28, с.208].  Далі науковець вказує на те, що у науці цивільного процесу 

немає єдності у поглядах у визначенні предмета доказування. Одні вважають, що 
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предмет доказування включає лише факти матеріально-правового характеру, 

інші включають до предмета доказування  факти як матеріально-правового, так і 

процесуального характеру, а також інші факти. Вона зазначає, що прихильники 

першого підходу визнають необхідність доказування фактів процесуального 

характеру, але відносять ці факти не до предмета доказування, а до меж 

доказування. Крім фактів процесуального характеру до меж доказування ще 

відносять факти, які свідчать про причини та умови виникнення спірного 

правовідношення. Втім, як зазначає науковець, факти, які входять до меж 

доказування також підлягають доказуванню. Тож вона визначає предмет 

доказування як сукупність обставин, що мають значення для справи, які 

необхідно встановити для вирішення справи в суді [28, с.209].   

Формування предмета доказування вже починається з етапу звернення до 

суду з вимогою про захист порушеного права, продовжується на стадії 

підготовки справи до судового розгляду і остаточно формується на стадії 

судового розгляду. Учасники справи можуть звужувати або розширювати коло 

фактів, що входять до предмета доказування, в залежності від характеру своїх 

вимог. У апеляційній інстанції предмет доказування може бути розширений за 

рахунок подання доказів тими особами, які не брали участь у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки. Відповідно до 

теорії доказового права [135, с. 46-47] перша стадія судового доказування – це 

визначення обставин, які підлягають доказуванню.  

З одного боку, предмет доказування окреслюється процесуальними 

нормами про належність доказів (ст. 77 ЦПК України) та про допустимість 

доказів (ст. 78 ЦПК України). З другого боку, частина друга ст.77  ЦПК України 

встановлює, що предметом доказування під час судового розгляду є обставини, 

які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

вирішення справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.  
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На нашу думку, обставини, що підлягають доказуванню в досліджуваній 

категорії справ, випливають із диспозиції норми матеріального права у справах 

про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.  

Нормативно визначений перелік підстав компенсації шкоди, виходячи з 

теорії доказового права є обставинами матеріально-правового характеру і 

відносяться до  предмета доказування. На думку І.В.Решетнікової обставини 

матеріально-правового характеру доцільно визначити основними фактами 

предмета доказування, оскільки на думку вказаної авторки, невірне їх 

встановлення призводить до скасування рішення у вищестоящій інстанції [148, 

с. 5]. З іншого боку, досить спірною є думка, що факти процесуально-правового 

характеру не відносяться до предмета доказування, а є предметом або межами 

доказування.  

Аналізуючи фактичний склад правовідносин як предмета доказування,  

М.К.Треушніков вказує, що факти, які є об’єктом пізнання суду доцільно 

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

характеру; 2) доказові факти; 3) факти, які мають процесуальне значення; 4) 

факти, які встановлюють для виконання виховних та попереджувальних завдань 

правосуддя. Як результат аналізу,  М.К.Треушніков до предмету доказування 

відносить лише факти, які мають матеріально-правове значення [157, с. 16].  

Аналогічний підхід до визначення предмета доказування як певного переліку 

фактів, необхідних для правильно застосування норм матеріального права і 

вирішення справи по суті, - фактів матеріально-правового характеру,  є 

характерним в роботах й інших авторів. 

Інакшим є уявлення про предмет доказування М.Й. Штефана, який до 

предмета доказування відносив: 1) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої 

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

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

правильного вирішення справи  [186, с. 272]. Різниця позицій науковців про 

предмет доказування, на нашу думку, полягає  у різному рівні узагальнення 
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цього правового явища, і як результат інакшому застосуванню і позначенні 

категорій для визначення одного й того ж явища.  Така позиція автора 

ґрунтується, на нашу думку, на нормативному визначенні предмету доказування 

в цивільному законодавстві України. Зокрема, законодавець в частині 2 ст.77 

ЦПК України не обмежив предмет доказування юридичними фактами 

матеріально-правового характеру, але й вказав на інші факти, які мають 

значення для вирішення справи і підлягають встановленню. З іншого боку, якщо 

за певною категорією справ можливо виділити коло юридичних фактів 

матеріально-правового характеру, то інші обставини, які мають значення для 

правильного вирішення справи неможливо систематизувати та передбачити з 

огляду на певне обмеження правового регулювання правовідносин. В цьому 

сенсі слід погодитись із О.О.Грабовською в тому, що враховуючи лексичне 

значення поняття «факт» як реальну подію або те, що відбулося у дійсності, та 

поняття «обставина» як те, що супроводжує факт, видається необхідним 

включити обидві категорії до змісту предмета доказування у цивільному процесі 

як такі, що обумовлюють одна одну та підлягають встановленню судом у 

сукупності[31, с.40]. 

В цьому контексті є необхідність звернутися до загальної теорії права, 

яка розкриває сутність виникнення, зміни і припинення правовідносин ( 

юридичні факти). Для виникнення останніх необхідна не тільки зацікавленість у 

цьому суб’єктів права, а й певні життєві обставини, факти. Не всі з них 

справляють вплив на правовідносини, а лише ті, що зазначені у нормативно-

правових актах, з якими законодавець пов’язує можливість здійснення 

учасниками правовідносин їх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків[160, 

с.446].  Тож загальноприйнятним є визначення юридичних фактів як таких 

сформульованих у гіпотезах правових норм життєвих обставин, з якими закон 

пов’язує виникнення, існування, зміну чи припинення правових відносин. 

Характеризуючими ознаками юридичних фактів є: 1) являють собою різні 

життєві обставини, умови і факти; 2) визначаються у нормах права; 3) слугують 
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неодмінною умовою виникнення, зміни чи припинення правовідносин; 4) 

тягнуть за собою суб’єктивні права і юридичні обов’язки учасників 

правовідносин; 5) забезпечуються державним примусом [160, с.447]. Всі 

юридичні факти поділяються на дії і події. Дії являють собою такі юридичні 

факти, що пов’язані з волею людей правових відносин. Події як юридичні факти 

не залежать від волі людини, але тягнуть за собою виникнення, зміну чи 

припинення правових відносин, відповідно суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків [85, с.657]. 

Науковці-процесуалісти, які досліджують проблеми предмета 

доказування у кримінальному процесі вказують на те, що «фактами слід вважати 

події, з приводу яких ведеться процес, а обставини – це те, що пов’язано з цими 

фактами, що їх характеризує. Так, подія злочину і вчинення його підозрюваним, 

обвинуваченим, - це факт, а місце, час його вчинення – це обставини» [72, с.224]. 

Слід зазначити, що науковці-процесуалісти кримінального процесу також чітко 

розмежовують поняття об’єкт доказування та предмет доказування і визначають 

як ці поняття співвідносяться між собою.  Так В.В. Вапнярчук під об’єктом 

кримінального процесуального доказування пропонує розуміти те, на що 

спрямована доказова діяльність, а саме – кримінальне чи процесуальне 

правопорушення ( або будь-які обставини кримінального чи процесуального 

правопорушення). Предмет же доказування – це особливе бачення об’єкта, 

особливий підхід до нього, його певна проекція пише науковець. Якщо суб’єкт 

доказування, виходячи із власної системи розрізнення, яка зумовлюється як 

приписами закону ( наприклад, щодо виконання тієї чи іншої кримінальної 

процесуальної функції, наданих повноважень), так і власним розсудом, що 

залежить від його правової позиції й досліджує певні обставини кримінального 

чи процесуального правопорушення ( об’єкта доказування), то можна 

констатувати, вважає автор, перетворення об’єкта в його предмет ( появу 

предмета доказування певного суб’єкта). Тобто предметом доказування тих чи 

інших суб’єктів є їх позиційні інтерпретації певних обставин кримінального чи 
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процесуального правопорушення. Таким чином, предмет доказування, 

стверджує автор, обумовлюється об’єктом доказування і завжди формується 

його суб’єктом [13, с.15]. 

Серед вітчизняних науковців-процесуалістів, таких як В.В. Комаров [64, 

с. 172], В.А.Кройтор [29, 172], Д.Д.Луспеник [83, с.7] є поширеною думка, що до 

предмета доказування слід відносити й обставини матеріально-правового 

характеру, що мають значення для правильного вирішення справи. 

І.В.Верещінська зазначає, що предмет доказування – це критерій, який 

допомагає правильно застосувати правило про належність доказів. Допустимість 

засобів доказування також є однією з найважливіших умов, які забезпечують 

законність і обґрунтованість судових рішень [19, с.6]. Т.В. Руда керуючись 

нормативним визначенням предмета доказування звертає увагу у своєму 

визначенні предмета доказування на суб’єктів формування предмета 

доказування. Так, науковець визначає предмет доказування як сукупність фактів, 

які обґрунтовують вимоги. Заявлені на предмет спору позивачем, третьою 

особою із самостійними вимогами; обґрунтовують заперечення відповідача 

проти заявлених позовних вимог чи вимоги, заявлені у зустрічному позові; 

мають інше значення для вирішення справи ( наприклад, причини пропущення 

строку позовної давності, причини, які сприяли виникненню спору, тощо) і 

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення [140, с.9]. 

О.О. Штефан, досліджуючи питання цивільно-процесуального захисту 

суб’єктивного авторського права звертала увагу, що видається доцільним 

класифікувати факти, які становлять предмет доказування, на ті, що мають 

матеріально-правовий і процесуально-правовий характер. Автор пропонує до 

фактів матеріально-правового характеру віднести вимоги і заперечення сторін та 

третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, а також інші 

доказові факти, які передбачені матеріальним законодавством та мають значення 

для вирішення справи. До фактів процесуального характеру, науковець пропонує 

відносити факти, які впливають на розвиток конкретного провадження у справі. 
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Тож, автор стверджує, що предмет доказування має кілька джерел формування: 

підстави позову і заперечення проти нього; та гіпотезу і диспозицію норм 

матеріального права, що підлягають застосуванню. В кінцевому варіанті, автор 

наводить визначення предмету доказування у справах, що виникають з 

авторських правовідносин і зазначає, що таким є сукупність обставин (фактів), 

які мають значення для вирішення справи і які підлягають встановленню під час 

розгляду судом конкретної цивільної справи [187, с.370-371]. 

Досліджуючи питання про процесуальні особливості розгляду справ 

щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу В.В. Круковес також звертала значну увагу на предмет доказування у цій 

категорії цивільних справ і визначала його як  обставини на підтвердження: 

спільного проживання; пов’язаності спільним проживанням і наявності взаємних 

прав і обов’язків; відсутності зареєстрованого шлюбу як між собою, так і з будь-

якою іншою особою кожного з партнерів[57, с.4]. Як умовно обов’язкові, 

предметом доказування є строк спільного проживання, різностатевість осіб, які 

спільно проживають, публічність відносин, спільне виховання дітей. Аналіз 

зазначених обставин, які автор відносить до предмета доказування вказує на те, 

що науковець пов’язує їх з обставинами матеріально-правового характеру, з чим 

важко погодитись, адже, як ми вже вище звертали увагу в кожній категорії 

цивільних справ виникає необхідність дослідження і інших обставин, в тому 

числі і процесуального характеру. 

В цьому сенсі більш послідовною і обґрунтованою є позиція 

О.О.Грабовської, яка до складу фактів та обставин предмета доказування у 

цивільному процесі включає факти та обставини різного характеру: матеріально-

правового, процесуально-правового тощо [30, с.211].  

Деякі науковці пропонують крім всіх вище зазначених фактів та 

обставин предмета доказування включати в це коло ще й так звані факти 

виховного характеру, або факти, встановлення яких необхідне суду для 

виконання виховних і профілактичних завдань. Як зазначають науковці такі 
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факти встановлюються судом, наприклад для винесення окремої ухвали [145, 

с.119]. З таким висновком можна погодитися, адже і після внесення змін до 

цивільного процесуального законодавства у жовтні 2017 р. до повноважень суду 

входять обов’язки виявляти при вирішення спору порушення законодавства або 

недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, 

незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу [177]. 

Порівнюючи вище наведені підходи до розуміння та визначення 

предмета доказування в цивільному судочинстві необхідно констатувати, що 

різниця в поглядах полягає у різних критеріях визначення кола фактів, обставин, 

що визначають предмет доказування.  

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, з метою забезпечення правильного й однакового 

застосування норм законодавства  постановив постанову «Про деякі питання 

застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування 

шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» [133], на нашу думку частково 

розкрив предмет доказування у справах відповідної категорії. 

У вказаній постанові зазначено, що цивільна правова відповідальність за 

заподіяння такої шкоди настає тільки у разі її цілеспрямованості, на прикладі 

автомобіля, тільки при його використанні за цільовим призначенням. В інших 

випадках, наприклад, таких як нанесення особі тілесних ушкоджень пасажиром, 

який відкрив двері не рухомого автомобіля, збиток відшкодовується на 

загальних підставах (1166 ЦК). При цьому шкода, заподіяна особі або майну, 

відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Виникає питання, чи може одночасно з матеріальною шкодою 

відшкодовуватися і моральна шкода у досліджуваній категорії цивільних справ. 

Вважаємо відповідь однозначно так, якщо є для цього підстави. Зокрема у п.5 

постанови Пленуму Верховного Суду України N 4 від 31.03.95«Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [128] 

зазначено, що оскільки питання відшкодування моральної шкоди регулюються 
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законодавчими актами, введеними у дію в різні строки, суду необхідно в кожній 

справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і встановлювати якими 

правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодавство 

відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав 

чинності законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування 

моральної шкоди в цих випадках, та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю 

шкоду. 

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності 

обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди підлягають:  наявність такої шкоди, протиправність діяння її  

заподіювача,  наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням 

заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, 

чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних 

страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями 

(бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній 

формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а 

також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.Особа (фізична 

чи юридична) звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної 

шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність 

заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально 

передбачених законодавством. 

Підсумовуючи вище наведене ми можемо зробити висновок, що обов'язок 

відшкодувати заподіяну шкоду виникає у його заподіювача за умови, що дії 

останнього були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній 

причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії 

джерела підвищеної небезпеки - незалежно від наявності вини. Разом з тим 

особа, що заподіяла шкоду, звільняється від обов'язку відшкодувати збиток, 

якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу 

потерпілого (частина 5 статті 1187 ЦК, пункт 1 частини 2 статті 1167 ЦК). До 
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осіб, які зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 

небезпеки, належать фізичні або юридичні особи, які володіють (право 

власності, інше речове право, договір підряду, оренди, позики) транспортним 

засобом, або іншим джерелом небезпеки. Отже, власником джерела підвищеної 

небезпеки визнається тільки та особа, яка на відповідних правових підставах 

ним володіє.  

Також відповідальність за шкоду заподіяну внаслідок ДТП буде нести 

особа, яка під час керування автомобілем має водійське посвідчення і 

техпаспорт, переданий власником транспортного засобу. На нашу думку, до 

предмета доказування у справах про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди належить встановлення наступних юридичних 

фактів матеріально-правового характеру та фактів процесуального характеру[44, 

с.94-97]:  1) факт події дорожньо-транспортної пригоди; 2) коло учасників події 

та осіб, які на відповідній правовій підставі володіють транспортними засобами; 

3) причинно-наслідковий зв'язок між діями учасників та наслідками дорожньо-

транспортної пригоди; 4) наявність винних дій учасників пригоди; 5) факт 

заподіяння шкоди як матеріальної так і моральної; 6) визначення розміру 

заподіяної шкоди; 7) факти процесуального характеру, наприклад що 

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

наприклад виховного характеру. Тож можна навести  визначення предмета 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригод, яким є обставини (факти) матеріально-

правового та процесуального характеру, якими підтверджуються чи 

спростовуються заявлені вимоги та заперечення учасників справи і підлягають 

встановленню при ухваленні законного та обґрунтованого рішення. 

 

2.2. Розподіл обов’язків по доказуванню у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди  
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У попередньому підрозділі ми вже з’ясували, що доказуванням у  

цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є процесуальна діяльність учасників 

судового процесу, спрямована на встановлення наявності або відсутності 

обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи. Крім того нами 

встановлено, що враховуючи різний обсяг прав та обов’язків учасники судового 

процесу не всі вони є суб’єктами доказування у цивільному судочинстві. Хоча 

докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.5 ст. 81 ЦПК 

України), саме сторони повинні довести ті обставини, на які вони посилаються 

як на підставу своїх вимог або заперечень. Тож у цьому підрозділі ми 

розглянемо питання розподілу обов’язку по доказуванню та хто з суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин має право здійснювати дії щодо 

доказів[45, с.96-100].  

Хоча у ч. 1 ст. 81 ЦПК України і зазначено, що кожна сторона повинна 

довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або 

заперечень, повної і остаточної ясності ці законодавчі положення не мають. А 

отже, дискусія про розподіл обов’язку доказування залишається актуальною. 

Це, тим більш є актуальним з огляду на те, як у цивільному праві 

визначається суб’єктний склад у деліктних зобов’язаннях. Так О.О. Отраднова у 

своєму дослідженні вказує на те, що суб’єктами деліктного зобов’язання можуть 

бути тільки сторони. До сторін вона відносить потерпілого (кредитора) та 

деліквента (боржника) ( тобто, в нашому випадку, це особа, яка заподіяла 

шкоду). Далі автор визначає, що потерпілими можуть бути фізичні, юридичні 

особи, держава, територіальні громади. Тобто, знов таки всі ті вланика майна, 

яким завдано шкоду. Крім того, до потерпілих слід віднести правомірних 

титульних володільців майна в разі завдання шкоди майну, власниками якого 

вони не є, але яким правомірно володіють на підставі закону або договору. Далі, 

науковець включає до кола потерпілих фізичних осіб, які вправі вимагати 

відшкодування шкоди, заподіяної смертю особи (ст. 1200 ЦК України), особ, які 
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здійснили витрати на поховання померлого та спорудження надгробного 

пам’ятника; фізичних осіб, що втратили заробіток ( дохід) і понесли втрати у 

зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; фізичних та юридичних 

осіб, яким завдано моральної ( немайнової) шкоди [101, с.20]. 

О.О. Отрадновою визначено, що цивільне законодавство розрізняє дві 

групи делінквентів - боржників у деліктних зобов’язаннях: безпосередні 

заподіювані шкоди, які заподіяли шкоду своїми власними діями ( деліктоздатні 

фізичні особи, юридичні особи в разі заподіяння шкоди діями її органів), а також 

інші особи, які самі шкоди не заподіювали, але в силу вказівок ЦК України 

зобов’язані відшкодувати за рахунок власних коштів (майна) шкоду, заподіяну 

потерпілому іншою особою ( батьки малолітніх, неповнолітніх осіб, опікуни 

недієздатних осіб, юридичні особи в разі заподіяння шкоди діями їхніх 

працівників, замовники за договорами підряду, держава в разі заподіяння шкоди 

діяльністю органів влади, їх посадовими та службовими особами) [101, с.20]. 

Категорія «обов’язок» є однією з основних складових етики і моральної 

свідомості і розглядається як моральне зобов’язання окремого індивіда або 

групи осіб, що постає для них як конкретне практичне завдання, тобто 

внутрішня настанова людини чинити у відповідності до певних моральних норм 

і цінностей, що існують у суспільстві. Це така позитивна ціннісна орієнтація, 

котра не може здійснюватися без елементу самопримусу, вольового зусилля. 

Тож філософський в широкому розумінні або етичний чи моральний підходи 

мають на увазі, що виконання обов’язку передбачає наявність свободи волі[171, 

с.442].  

Вважається, що дія, здійснювана під зовнішнім примусом або в 

результаті насильства, не має етичного значення. В свою чергу моральний 

обов’язок слід відрізняти від різноманітних суспільних вимог – виробничих, 

громадських, професійних тощо. Моральний обов’язок  направлений на цінність 

особистості, безумовну повагу людської гідності. Таке розуміння сутності 

морального обов’язку особистості інколи породжує внутрішній конфлікт, 
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вирішити який має сама людина, як відповідальний суб’єкт свого морального 

вибору. У філософії також активно дискутується питання про межі обов’язку. 

Кожна епоха, соціальна група релігійна чи етнічна спільнота мають своє 

уявлення про сутність категорії «обов’язок», яка складається в рамках тієї чи 

іншої культури з притаманними їй цінностями. Вирішення проблеми морального 

обов’язку стосовно тієї чи іншої конкретної ситуації – особиста справа окремої 

людини. Кожна людина повинна не лише усвідомлювати об’єктивний зміст 

обов’язку, а й нести відповідальність перед своєю совістю [171, с.442]. 

Вважається, що усвідомлення обов’язку допомагає людині подолати розрив між 

тим, що є і тим, що повинно бути.      

На наш погляд, таке розуміння обов’язку є ідеальним і кожне суспільство 

прагне саме до того, щоб моральне усвідомлення виконання обов’язку було 

запорукою не скоєння дорожньо-транспортних пригод, добровільного негайного 

відшкодування заподіяної шкоди. Але ж статистика кількості скоєних  

дорожньо-транспортних пригод и проблем, які виникають у зв’язку з цим 

свідчить якраз про те, що одних моральних підходів у їхньому вирішенні є 

недостатнім. Тож нам необхідно зрозуміти сутність категорії обов’язок у 

юридичному сенсі, адже  права і свободи людини і громадянина будуть завжди 

залишатися суто декларативними, значною мірою знецінюватися за відсутності 

певних засобів їхнього гарантування. 

У загальній теорії права питання сутності категорії «обов’язки» 

досліджували такі відомі вчені, як С.С.Алексеєв, П.Е. Недбайло, В.М.Горшенев, 

Н.І.Матузов, В.Н.Протасов,М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В.Авраменко тощо.  

У теорії цивільного процесу питання процесуальних обов’язків також 

були предметом дослідження в роботах таких вчених-процесуалістів, як 

С.С.Бичкової, О.О.Грабовської В.В.Комарова, С.В.Васильєва, М.Б. Мельник, 

М.М.Ясинка, С.Я.Фурси, М.Й. Штефана та багатьх інших. Втім питання 

залишається актуальним в світі реформування цивільного процесуального 

законодавства останнім часом та необхідності переосмислення нових 
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законодавчих акцентів щодо доказів, суб’єктного складу доказування та 

виконання процесуального обов’язку доказування.   

У Конституції України (ст.23) [67] знайшли своє закріплення положення 

про те, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей. В цій же нормі далі 

закріплено, що кожен має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості. Тож з юридичної точки зору 

обов’язки є запорукою належної взаємодії держави і особи. В якійсь мірі, вони є 

умовою належного виконання договірних зобов’язань, правопорядку в цілому.  

У загальній теорії права під юридичними обов’язками розуміють 

передбачені законодавством вид і міру належної поведінки людини і 

громадянина, які гарантуються державою[40,с.460]. Як бачимо, теоретики права 

пропонують орієнтуватися на два сутнісні чинники юридичного обов’язку – 

«вид» і «міру». Як ми розуміємо, «вид» буде означати необхідність конкретної 

поведінки, а «міра» вказувати на встановлення чіткого, формально визначеного 

обсягу цієї поведінки. Летнянчин Л.І. зазначає, що саме на конкретні вид і міру 

поведінки покликаний орієнтуватися суб’єкт обов’язку, оскільки в противному 

разі правоохоронні органи не зможуть визначити, правомірною чи 

неправомірною є поведінка зобов’язаної особи [40,с.460]. 

Дослідники проблем теорії юридичного обов’язку вказують на 

необхідність закріплення цього поняття та визначення його критеріїв у 

нормативному порядку. Відсутність останнього, як вказує Н.І.Матузов  

унеможливлює збалансованість правової системи, ефективне правове 

регулювання, чіткий правопорядок та належний рівень законності. Далі автор 

стверджує, що вони (обов’язки) є неодмінною умовою нормального 

функціонування інститутів демократії[86, с.284]. 

Свого часу, С.С.Алексєєв, досліджуючи ці питання вказував, що ця 

правова категорія характеризується, насамперед надоною суб’єкту права мірою 

не тільки необхідної, а і належної поведінки [1 , с.68].  
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В.Н.Протасов вказував на те, що обов’язок може бути покладено лише на 

право – та діэздатну особу, як суб’єкта права з метою задоволення інтересів 

уповноваженого суб’єкта, оскільки він знаходиться у правовідносинах, а тому 

належна поведінка має свої межі (міру) і не може існувати поза зв’язком з 

субєктивним юридичним правом [132 , с.240]. 

У свою чергу,  Я.Я. Мельник, досліджуючи особливості дії цивільних 

процесуальних обов’язків у цивільному процесі України вказує на те, що 

відсутність єдиного виробленого підходу та розуміння цього поняття та 

з’ясування його юридичної природи унеможливлює належним чином задіяти 

будь-який процесуальний інститут, реалізувати процесуальну норму, а відтак – 

захистити порушене, невизнане й оспорюване право та інтерес учасників 

цивільного процессу [100, с. 47]. Можна погодитися з автором, що проблема 

дійсно є, але не будемо столь категоричними у неможливостях від цього 

здійснювати реальний захист прав особи.  

У теорії цивільного процессу існують судження про те, що складовими 

елементами цивільних процесуальних правовідносин є суб’єктивне цивільне 

процесуальне право та цивільний процесуальний обов’язок [152,с.32], які в 

цілому складають зміст цих правовідносин. Гармонійна єдність процесуальних 

прав та обов’язків є основою реалізації основних засад здійснення цивільного 

судочинства. Наприклад, у ст. 12 ЦПК зазначено, що основу змагальних засад 

цивільного судочинства складає рівність права щодо здійснення процесуальних 

прав та обов’язків. Цікава правова конструкція – «учасники справи мають рівні 

права щодо здійснення …обов’язків…», тобто для здійснення обов’язку 

спочатку треба мати на це право. Одночасно, звертає на себе увагу правило, 

закріплено у ч. 4 цієї ж ст.12 ЦПК – кожна сторона несе ризик настання 

наслідків, пов’язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. 

Тобто, також можна зробити висновок, що невчинення дій, щодо виконання 

процессуального обов’язку  обумовлено настанням певних, звісно 

несприятливих для сторонни ризиків.  
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Звертає на себе увагу і те, що однією із сутнісних складових принципу 

диспозитивності є та, що учасник справи розпоряджається своїми правами щодо 

предмета спору на власний розсуд (ч.3 ст. 13 ЦПК України). Вважаємо, що 

законодавець невипадково в цій конструкції не згадує про категорію 

«обов’язки», адже в цьому як раз і розкривається сутність такого співвідношення 

засад змагальності і диспозитивності у цивільному судочинстві – мати право 

обов’язки не наділяє учасника справи правом розпоряджатися ними 

(обов’язками) на власний розсуд. В цьому, якраз і проявляється дієвість 

конституційного припису про гарантування державою розвитку особистості 

через виконання обов’язку перед суспільством (ст.23 Конституції). В контексті 

нашого дослідження ми можемо зробити попередный висновок, що змагальні та 

диспозитивні засади здійснення судочинства, в тому числі і в справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

наділяючи учасника цивільної справи правом нести обов’язок забезпечується 

настанням наслідків, пов’язаних із вчиненням чи невчиненням ним відповідних 

процесуальних дій.  

Слід зазначити, що у теорії цивільного процесу існує думка, що більш 

вагомого значення має категорія не обовязок доказування, а тягар доказування. 

Ще Є.В. Васьковський вказував на те, що тягар доказування є технічним 

терміном, який не є рівнозначним обов’язку доказування. Науковець 

стверджував, що такого обов’язку не існує (доказування), оскільки взагалі у 

сторін відсутні будь-які процесуальні обовязки. Вони (сторонни) можуть не 

вчиняти жодних процесуальних дій. Проте, оскільки сторона бажає виграти 

справу, вона повинна довести ті обставини, якими вона обгрунтовує свої вимоги 

або заперечення, тому й говорять, що на неї покладений «тягар доказування» 

цих обставин. Таким чином під тягарем доказування слід розуміти необхідність 

для конкретної сторонни встановити ті обставини, нез’ясування яких може 

спричинити настання негативних для неї наслідків. Науковець стверджує, що 
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кожна сторона доказує ті юридичні звичаї, норми та фактичні обставини, на яких 

грунтуються її вимоги, відводи чи заперечення [17, с.328]. 

Досліджуючи це питання в контексті аналізу сучасних проблем 

доказування, то слід звернути увагу на пропозиції В.Д.Андрійцьо, який 

виокремив декілька підходів до розуміння сутності тягаря доказування [7].  

Перший підхід до розуміння сутності доказування розглядається в 

контесті права доказування, а не обов’язку доказування. На існування у 

сторонни права доказування, а не обов’язку вказують такі науковці, як К.В. 

Гусаров [33, с.137], В.В. Молчанов [89, с.103-107]. Свого часу на це вказував у 

своїх працях К.С.Юдельсон [188, с.84-85]. С.С. Бичкова, досліджуючи питання 

обов’язків осіб, які брали участь у розгляді справи вказувала на те, що подавати 

докази, це право, а не обов’зок доказування, оскільки цей обовязок стосується не 

факту, а часу подання доказів [11, с.87]. 

Представники другого підходу, такі як М.А. Гурвич [35, с.17], І.В. 

Решетнікова [135 , с.155] вважають, що доказування є юридичним обовязком, 

невиконання якого може призвести до настання несприятливих правових 

наслідків для сторонни, яка його не виконує. 

Інші науковці вважають, що доказування є одночасно і правом, і 

обов’язком. Зокрема, В.П. Феннич зазначає, що право доказуванняза своєю 

суттю є можливістю надання доказів, участі в їх дослідженні, попередній оцінці, 

що гарантовано сукупністю процесуальних норм й особисто реалізується 

самими зацікавленими особами відповідно до своїх процесуальних інтересів та 

вибору міри поведінки. Обо’вязок  доказування, на відміну від права, полягає в 

необхідності здійснення комплексу дій з доказування, який визначається не 

вибором або за розсудом суб’єкта доказування, а можливістю настання 

несприятливих наслідків у разі їх невиконання або іншими засобами впливу, 

наприклад, відмовою суду визнати існуючим факт, який підтверджує сторона, у 

випадку невиконання обов’язку з його доказування [168, с.99]. Свого часу такий 

підхід можна було побачити і у роботах С.І. Чорнооченко [178, с.99]. 
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Не розуміння сутності виконання обов’язку доказування та належного 

розподілу обов’язків по доказування на практиці призводять до формування 

недостатньої доказової бази у конкретній справі і навіть можуть вплинути на 

помилковість у визначенні процесуального статусу учасників провадження. В 

цьому контексті можна навести такий приклад.  У травні 2015 року ОСОБА_4 

звернулася до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Провідна» (далі - ПрАТ«СК «Провідна»), в якому просила стягнути з 

відповідача на її користь 17 400 грн на відшкодування моральної шкоди та 68 

700 грн на відшкодування шкоди, завданої у зв'язку із втратою годувальника. 

Обґрунтовуючи позовні вимоги, ОСОБА_4 посилалася на те, що 14 липня 

2016 року о 16 год. 30 хв. на автодорозі «Одесса-Мелітополь-Новоазовськ» 

сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої фургон 

«Mitsubishi Canter FE659F» державний номерний знак НОМЕР_2, який належав 

на праві власності ПІК «ААЗ Трейдінг Ко», під керуванням її сина ОСОБА_8 

зіткнувся з вантажним бортовим автомобілем НОМЕР_1 під керуванням 

ОСОБА_7 Внаслідок отриманих під час ДТП травм ОСОБА_8 помер. 29 вересня 

2016 року слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження 

у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. При 

цьому у діях водія ОСОБА_7 встановлено ознаки адміністративного 

правопорушення, оскільки він керував транспортним засобом без проходження 

обов'язкового технічного контролю. На її думку, водій ОСОБА_7, маючи 

значний досвід керування та дотримуючись вимог Правил дорожнього руху і 

дозволеної швидкості на вищезазначеній ділянці дороги, міг уникнути зіткнення 

з автомобілем, яким керував її син, у зв'язку з чим міг зберегти життя людини, 

яке є найвищою суспільною цінністю. Вона не погоджувалася з окремими 

висновками, викладеними у постанові слідчого про закриття кримінального 

провадження, проте не мала можливості слідкувати та контролювати всі 

юридичні аспекти, пов'язані з ДТП та її наслідками, оскільки слідчий відділ 

знаходиться в іншому регіоні, а вона є особою похилого віку. У зв'язку з 



103 

 

 
 

передчасною смертю сина вона зазнала моральної шкоди. Разом зі своєю 

донькою вона організувала поховання сина та понесла витрати на встановлення 

надгробного пам'ятника. Цивільно-правова відповідальність водія ОСОБА_7 на 

час ДТП була застрахована у ПрАТ «СК «Провідна» згідно з полісом № 

АІ/2549780 від 20 квітня 2015 року. Тому вона 30 березня 2017 року звернулася 

до страхової компанії з вимогою про виплату їй матеріальної та моральної 

шкоди у зв'язку із втратою годувальника та понесення витрат на поховання сина. 

Відповіді від страхової компанії вона не отримала. 

Посилаючись на вищевикладене, просила задовольнити позовні вимоги у 

повному обсязі. 

Рішенням Бершадського районного суду Вінницької області від 14 

вересня  2017 року позов ОСОБА_4 задоволено. Стягнуто з ПрАТ «СК 

«Провідна» на користь ОСОБА_4 17 400 грн на відшкодування моральної шкоди 

та 68 700 грн на відшкодування шкоди, завданої у зв'язку із втратою 

годувальника. Стягнуто з ПрАТ «СК «Провідна» 3 200 грн судового збору на 

користь держави. 

Рішення суду першої інстанції було обґрунтоване доведеністю заявлених 

позовних вимог та наявністю правових підстав для стягнення з ПрАТ «СК 

«Провідна» на користь ОСОБА_4 матеріальної і моральної шкоди, оскільки 

цивільно-правова відповідальність ОСОБА_7 на час ДТП була застрахована. 

Водій ОСОБА_7 керував транспортним засобом, що підлягав обов'язковому 

технічному контролю, але не пройшов його. У випадку однозначного і 

беззаперечного дотримання ним правил дорожнього руху та дозволеної 

швидкості він міг уникнути зіткнення з автомобілем під керуванням ОСОБА_8 

Рішенням Апеляційного суду Вінницької області від 20 листопада 2017 

року апеляційну скаргу ПрАТ «СК «Провідна» задоволено, рішення 

Бершадського районного суду Вінницької області від 14 вересня 2017 року 

скасовано та ухвалено нове рішення, яким відмовлено ОСОБА_4 у задоволенні 

позовних вимог. 
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Рішення суду апеляційної інстанції обґрунтоване відсутністю вини 

ОСОБА_7 у ДТП, а отже - і підстав для його цивільно-правової відповідальності. 

Оскільки страховий випадок не настав, то страхова компанія не зобов'язана 

відшкодовувати заподіяну потерпілому шкоду. 

3 грудня 2017 року ОСОБА_4 подала касаційну скаргу на рішення 

Апеляційного суду Вінницької області від 20 листопада 2017 року, в якій, 

посилаючись на порушення судом норм матеріального і процесуального права, 

просила його скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції. 

Касаційна скарга була мотивована тим, що апеляційний суд у порушення 

вимог статті 137 Цивільного процесуального кодексу України 2004 року (далі -

 ЦПК України 2004 року) безпідставно відхилив клопотання її представника про 

витребування матеріалів кримінального провадження № 12016080130003152 

Бердянського відділу поліції в Запорізькій області, яке могло б надати більше 

інформації щодо учасників ДТП, обставин, за яких вона сталася, її ймовірних 

причин, можливість з'ясувати швидкість руху автомобілів, кількість смуг для 

руху в кожному напрямку, оглянути схему місця ДТП, висновки проведених 

експертиз, з'ясувати ступінь вини кожного з учасників. 

 Встановлення вказаних фактів мало б суттєве значення для правильного 

вирішення спору. Крім того, судом апеляційної інстанції до спірних 

правовідносин не було застосовано норми матеріального права, які підлягали 

застосуванню, а саме: пункт 1 частини другої статті 1167, статті 1200, 1201 

Цивільного кодексу України (далі - ЦК України); статті 6, 20-1, 21, пункт 22.1 

статті 22, стаття 27 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортнихзасобів»[124] 

Суд касаційної інстанції встановив, що оскаржуване рішення суду 

апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та 

процесуального права, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків 

суду. 



105 

 

 
 

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 14 липня 2016 року о 16 

год. 30 хв. у світлу пору доби на автодорозі «Одесса-Мелітополь-Новоазовськ» в 

районі села Червоне Поле Бердянського району Запорізької області сталася ДТП, 

внаслідок якої фургон «Mitsubishi Canter FE659F», що належав на праві 

власності ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» д.н.з. НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_8 

зіткнувся з вантажним бортовим автомобілем «ГАЗ 3307» д.н.з. НОМЕР_1 під 

керуванням ОСОБА_7. Внаслідок отриманих під час ДТП травм ОСОБА_8 

помер. 

14 липня 2016 року слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій 

області Єрмаченковою Ю. В. було внесено відомості про дане ДТП до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за № 12016080130003152 за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 

Кримінального кодексу України 

29 вересня 2016 року тим же слідчим винесено постанову про закриття 

кримінального провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 

284Кримінального процесуального кодексу Україниу зв'язку з відсутністю в 

діянні складу кримінального правопорушення. 

Звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_4 посилалася на те, що з вини 

водія ОСОБА_7 14 липня 2016 року сталася ДТП, у результаті якої загинув її 

син. Цивільно-правова відповідальність ОСОБА_7 була застрахована у ПрАТ 

«СК «Провідна», тому саме страхова компанія повинна відшкодувати їй завдану 

смертю сина матеріальну та моральну шкоду. 

Страхове відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого в ДТП, а також особам, яким 

завдано шкоди смертю годувальника, та витрати на поховання, якщо смерть 

потерпілого настала в результаті страхового випадку, здійснюється в порядку, 

передбаченому параграфом 2 глави 82 ЦК України та розділом ІІІ Закону № 

1961-ІV. 
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Відповідно до частини першої статті 1188 ЦК України шкода, завдана 

внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на 

загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, 

відшкодовується винною особою; за наявності вини лише особи, якій завдано 

шкоди, вона їй не відшкодовується; за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких 

було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній частці 

залежно від обставин, що мають істотне значення.   

Статтею 6 Закону № 1961-ІV передбачено, що страховим випадком є 

дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого 

транспортного засобу, внаслідок яконастає цивільно-правова відповідальність 

особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю 

та/або майну потерпілого. 

Згідно зі статтями 22, 23 Закону № 1961-ІV у  разі  настання страхового 

випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, 

відшкодовує встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майнутретьої 

особи. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілоговнаслідок дорожньо-

транспортної пригоди, є, зокрема шкода, пов'язана із смертю потерпілого. 

Обов'язок відшкодувати завдану шкоду виникає у її завдавача за умови, 

що дії останнього були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній 

причинний зв'язок та вина зазначеної особи. Відсутність складу злочину, 

наприклад, у разі закриття кримінального провадження за правилами КПК 

України не означає відсутність вини для цивільно-правової відповідальності. 

При цьому постанова про закриття кримінального провадження є доказом, який 

повинен досліджуватися та оцінюватися судом у цивільній справі в порядку, 

передбаченому ЦПК України. 

Постановою про закриття кримінального провадження від 29 вересня 

2016 року на підставі висновку судової інженерно-транспортної експертизи від 

25 серпня 2016 року № 622/16 встановлено, що з моменту виникнення небезпеки 
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для руху водій автомобіля «ГАЗ-3307» ОСОБА_7 не мав технічної можливості 

уникнути зіткнення з автомобілем «Mitsubishi Canter FE659F» під керуванням 

водія ОСОБА_8, в діях якого є невідповідність вимогам пунктів 10.1, 

11.3 ПДР України, що, з технічної точки зору, перебуває у причинному зв'язку з 

ДТП, а в діях водія ОСОБА_7 не вбачається невідповідностей 

вимогам ПДР України. 

Цією постановою також встановлено, що кримінальна відповідальність 

за статтею 286 КК України настає за умови спричинення потерпілому тілесних 

ушкоджень не менше ніж середнього ступеня тяжкості, а в даному випадку не 

було спричинено тілесних ушкоджень чи смерті нікому, крім ОСОБА_8, тому в 

його діях відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого 

частиною другою статті 286 КК України,  а кримінальне провадження підлягає 

закриттю. 

Оскільки у діях водія ОСОБА_7 відсутня вина у ДТП, то і відсутня 

передбачена статтею 1188 ЦК України підстава для його цивільно-правової 

відповідальності у вигляді відшкодування шкоди. У зв'язку з цим у страхової 

компанії, в якій була застрахована відповідальність ОСОБА_7, не виникло 

встановлене статтями 22, 23 Закону № 1961-ІVзобов'язання відшкодувати 

шкоду. 

Відповідно до пункту 32.1 статті 32 Закону № 1961-ІV страховик не 

відшкодовує шкоду, заподіяну при експлуатації забезпеченого транспортного 

засобу, але за спричинення якої не виникає цивільно-правової відповідальності 

відповідно до закону. 

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення місцевого суду та 

ухвалюючи нове рішення про відому в задоволенні позовних вимог, на підставі 

доказів, поданих сторонами, що належним чином оцінені (стаття 212 ЦПК 

України 2004 року), правильно встановив характер правовідносин сторін у 

справі, застосувавши норми матеріального права, які їх регулюють, та дійшов 

обґрунтованого висновку про відсутність вини ОСОБА_7 у ДТП, а отже і про 



108 

 

 
 

відсутність підстав для його цивільно-правової відповідальності та 

відповідальності страхової компанії. 

Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України під час розгляду 

справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги 

правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм 

матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті 

ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого 

доказу, про перевагу одних доказів над іншими. 

Доводи касаційної скарги про безпідставне відхилення апеляційним 

судом клопотання представника позивачки про витребування матеріалів 

кримінального провадження за фактом ДТП, яке сталося 14 липня 2016 року, не 

заслуговують на увагу та ґрунтуються на припущеннях, оскільки у матеріалах 

справи наявна постанова про закриття кримінального провадження від 29 

вересня 2016 року, зі змісту якої вбачається, що вищевказана ДТП сталася з вини 

водія ОСОБА_8, а в діях водія ОСОБА_7 відсутня вина у вчиненні даної 

ДТП.  Зазначені у клопотанні докази були досліджені та враховані слідчим під 

час досудового розслідування, про що зазначено в постанові від 29 вересня 2016 

року, яка не була оскаржена в установленому законом порядку та набула 

чинності. 

Крім того, з копій матеріалів кримінального провадження по факту ДТП, 

які були витребувані судом першої інстанції (а. с. 52-53), але надійшли вже після 

закінчення апеляційного розгляду справи (а. с. 120-146), не вбачається обставин, 

на які посилається ОСОБА_4 у касаційній скарзі. Тому не дослідження судами 

попередніх інстанцій цих матеріалів не вплинуло на правильність вирішення 

справи. 

Статтею 27 Закону № 1961-ІV, на яку посилається ОСОБА_4 у касаційній 

скарзі, врегульовується питання страхового відшкодування шкоди, пов'язаної зі 

смертю потерпілого. Однак дана правова норма не підлягає застосуванню до 
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спірних правовідносин, оскільки, як зазначалося вище, обов'язок провести таке 

відшкодування покладається на страховика лише у  разі  настання страхового 

випадку. Судом встановлено, що смерть сина позивача настала не у зв'язку зі 

страховим випадком, тому що цивільно-правова  відповідальність ОСОБА_7 не 

настала (стаття 6 Закону № 1961-ІV). 

Доводи позивача про те, що шкода, завдана джерелом підвищеної 

небезпеки, завжди є неправомірною та передбачає безвинну відповідальність 

власника такого джерела (стаття 1187 ЦК України), також не заслуговують на 

увагу, так як спірні правовідносини врегульовуються іншою нормою 

матеріального права, а саме статтею 1188 ЦК України, яка передбачає, що 

обов'язковою умовою відповідальності за шкоду, завдану внаслідок взаємодії 

кількох джерел підвищеної небезпеки (що мало місце в даному випадку), є вина 

завдавача шкоди. Однак судом встановлено відсутність вини ОСОБА_7 у ДТП. 

Той факт, що в діях водія ОСОБА_7 наявні ознаки адміністративного 

правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 121 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення58], у зв'язку з керуванням ним транспортним 

засобом, що підлягав обов'язковому технічному контролю, який він своєчасно не 

пройшов, не має правового значення для вирішення даної справи, оскільки 

вказане порушення не знаходиться у причинному зв'язку з ДТП та її наслідками 

[103]. Майже однакові наслідки розгляду справи за касаційними скаргами були і 

в інших цивільних справах [104; 106].  

Доводи касаційної скарги, що позивач відремонтував свій автомобіль, 

тому неможливо встановити вартість завданих збитків не заслуговують на увагу, 

оскільки експертним висновком від 22 січня 2015 року визначено вартість 

відновлювального ремонту автомобіля позивача ВАЗ 21099[107]. 

Аналізуючи цю проблему О.О. Штефан вказувала, що розглядаючи тягар 

доказування, слід брати до уваги те, що зазначений термін не отримав своєї 

уніфікації в цивільному процесуальному законодавстві та використовується 

виключно в теорії цивільного процесуального права. Під цим терміном 
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розуміють саме діяльність, пов’язану із доказуванням, і саме характер цієї 

діяльності сприймається науковцями по різному [187, с. 374]. 

В теорії цивільного процесу з’явилися такі твердження, що доказування є 

обов’язком заінтересованих осіб і обґрунтовуючи таку позицію звертаються до 

ознак диспозитивності цивільного процесу, роблячи при цьому висновок, що в 

цивільному процесі на заінтересованих осіб покладаються «диспозитивні 

цивільні процесуальні обов’язки» [10, с.67-71]. 

Такий підхід активно критикує О.О. Штефан, і ми підтримуємо її в 

цьому, адже погодитися з наявністю у цивільному процесі диспозитивних 

процесуальних обов’язків буде помилковим, оскільки за своєю сутністю 

диспозитивність притамання виключно категорії «права» [187, с.374]. Обов’язок 

це те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно виконувати 

відповідно до вимог; яким не можна нехтувати [96, с.34]. 

Помилковість ототожнення доказування, подання доказів та доведення 

полягає у тому, що це різні за своїм змістом юридичні категорії. Доказування 

характеризується як діяльність ( процесуально-розумова), яка складається з 

окремих стадій, починаючи з подання доказів так і доведення обставин, на які 

сторони посилаються як на підставу своїх вимог чи заперечень. Подання доказів 

складає окрему стадію доказування.  

Щоб зрозуміти співвідношення категорій «подання доказів» та 

«доведення» слід проаналізувати окремі норми ЦПК України, зокрема ст. 43, у 

якій зазначено, що учасники справи мають право подавати докази; брати участь 

у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у 

дослідженні доказів. Одночасно, у цій нормі у ч.2 вказано на обов’язок подавати 

усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не 

приховувати докази. З цього вбачається, що кожне право кореспондується з 

відповідним обов’язком. Крім того, у ч.3 ст. 12 ЦПК України зазначено, що 

кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на 

які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 
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встановлених Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, 

пов’язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Це правило 

відтворено у ч.1 ст. 81 ЦПК України.  

Нереалізація учасником справи свого права щодо подання доказів 

спричиняє невиконання обов’язків по доведенню обставин, а це призводить до 

настання для неї негативних наслідків. З одного боку це може бути визнано 

судом, за певних обставин, як зловживання процесуальними правами. Хоча у ст. 

44 ЦПК України, якою регулюються питання неприпустимості зловживання 

процесуальними правами прямо і не зазначено про можливість визнання 

зловживанням процесуальними правами невиконання обов’язку подачі доказів. 

Втім у п.3 ч.2 ст. 44 ЦПК України вказано, що суд може визнати зловживанням 

подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору 

або у спорі, який має очевидно штучний характер. Оскільки позов 

характеризується тим, що у ньому, крім змісту має бути зазначеновиклад 

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що 

підтверджують вказані обставини ( п.5 ч.3 ст. 175 ЦПК України), це у своїй 

сукупності і може вказувати на безпідставність або очевидно штучний характер 

позову.  

В той же час, відповідно до ст. 143 ЦПК України судспонукає 

відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного 

виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та 

запобігання створенню протиправнихперешкод у здійсненні судочинства. З цією 

метою суд може застосувати відповідні заходи процесуального примусу. З 

огляду предмету нашого дослідження це може бути попередження, тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом та штраф. 

З іншого боку негативність наслідків невиконання обов’язків може 

полягати не у застосуванні процесуальних санкцій, а у втраті можливості 

захищати своє право. Наприклад, учасники справи втрачають право звернутися 

до суду вдруге з позовом про захист порушених прав,якщо набрали законної 
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сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені 

або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав (п.3 ч.1 ст. 255 ЦПК України). Для відповідача 

можуть настати негативні наслідки з оскарженням рішення у апеляційну 

інстанцію, адже невиконання обов’язку доказування чи подання доказів 

призведе до того, що він не зможе обґрунтувати  в чому полягає незаконність і 

(або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, 

які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, 

які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті 

доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних 

причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом 

обставин правовідносин тощо); нові обставини, що підлягають встановленню, 

докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності 

причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, 

використаних судом першої інстанції ( п.п. 5, 6 ч.2 ст. 356 ЦПК України). 

Я.Я.Мельник, досліджуючи питання поняття та змісту категорії обов’язки 

вказувала на те, що у теорії цивільного процесу «формулювання поняття 

обов’язку вченими – процесуалістами зосереджується, з одного боку, на певних 

особливостях цивільних процесуальних правовідносин, з іншого – на 

особливостях цивільної процесуальної норми та спрямовані на об’єкт самих 

обов’язків» [87, с.42]. Далі авторка вказує, що поняття обов’язку учасників  

цивільного процесу слід розуміти як «забезпечену законом міру необхідної 

поведінки ( активної, пасивної, перетерпіння), яку зобов’язана процесуально – 

правовим приписом особа реально здатна у процесуально – значимий час 

реалізувати в ході цивільного судочинства задля задоволення законних вимог та 

інтересів певного суб’єкта цивільного процесу та/або суду щодо настання факту 

виконання такого обов’язку [87, с.73]. Можна було б підтримати авторку у такій 

інтерпретації визначення процесуального обов’язку, оскільки з точки зору теорії 

та логіки побудови визначення всі складові враховані. Втім воно важко 
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сприймається, оскільки дуже громіздке і інформаційно переобтяжене. Хоча 

можна навести інше визначення поняття цивільного процесуального обов’язку 

сторони, яке запропонував С.В.Васильєв – це необхідна і забезпечена 

процесуальним законом належна поведінка сторони в цивільному судочинстві 

[14 , с.58].  На нашу думку, це визначення занадто лаконічне і не відображає 

межі належної поведінки, що є дуже важливим.  

За основу визначення цивільного процесуального обов’язку можна було б 

взяти визначення, наведене С.С.Бичковою, яка досліджуючи питання 

юридичного процесуального обов’язку осіб, які беруть участь у розгляді справи 

зазначала, що під останнім слід розуміти «…міру необхідної, найбільш розумної 

та доцільної поведінки зазначених суб’єктів цивільних процесуальних відносин, 

яка спрямована на задоволення інтересів носія суб’єктивного цивільного 

процесуального права і забезпечена можливістю застосування у встановлених 

законом випадків заходів процесуального примусу» [11,с.72]. В ньому найбільш 

чітко і лаконічно зосереджені такі складові як межі належної поведінки, 

направленість цієї поведінки та відповідальність за недотримання належної 

поведінки. Втім, особливість цивільних процесуальних норм, як раз і полягає в 

тому, що вони не завжди передбачають можливість застосування заходів 

процесуального примусу. І це яскраво ілюструється на розподілі обов’язків по 

доказуванню.  

Нагадаємо, що стаття 81 має назву «Обов’язок доказування і  подання 

доказів». Але, вже у ч.1 цієї статті зазначено - «кожна сторона повинна довести 

ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або 

заперечень…». Тобто, бачимо менш категоричне зобов’язання ніж обов’язок. І у 

ч.5 цієї ж статті, ще менш категорична форма зобов’язання – « докази подаються 

сторонами та іншими учасниками справи». Тобто, мало того, що суттєво 

зменшується форма обов’язку, але й відсутня вказівка на відповідальність 

процесуального чи будь-якого іншого характеру за невиконання процесуальної 

дії щодо подання доказів.  
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Єдиним важелем відповідальності залишається застереження, закріплене 

у ч.4 ст. 12 ЦПК України про те, що кожна сторона несе ризик настання 

наслідків, пов’язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій. 

Виникає запитання, який характер носять ці ризики. Ми вважаємо, що такі 

ризики слід пов’язувати із досягненням чи недосягненням мети цивільного 

судочинства стосовно того суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, 

який не виконав певні обов’язки, в нашому випадку обов’язків доказування. 

Таке тлумачення норм цивільного процесуального закону є, на нашу думку 

цілком прийнятним. Але ми допускаємо, що воно ( таке тлумачення) буде 

реальним, якщо особа в процес діє через представника – адвоката і він, як 

професіонал обізнаний у тонкощах юридичної інтерпретації норм закону. Але ж 

цивільний процесуальний кодекс цілком допускає, що сторона може взяти 

захист свої прав та інтересів на себе особисто, тож цілком можна припустити, 

що сторона – суб’єкт доказування може бути необізнаною у таких тонкощах 

тлумачення закону. На наше переконання, будь-який нормативний акт має бути 

доступним для розуміння будь-яким суб’єктом правовідносин, тож має більш 

чітко розкривати сутнісну направленість того чи іншого як права так і обов’язку. 

Ми вважаємо, що форма відповідальності суб’єкта доказування за неподання 

доказів має бути передбачена цією ж статтею.  

Тож враховуючи вище викладене ми можемо зробити наступні висновки: 

1) чинний цивільний процесуальний кодекс обов’язок доказування у 

конкретній цивільній справі інтерпретує через право сторони подати докази; 

2) межі (міра) обов’язку доказування обумовлюється предметом 

доказування у конкретній цивільній справі;  

3) чинний цивільний процесуальний кодекс не містить спеціальної норми, 

яка б забезпечувала виконання обов’язку доказування. Втім, через тлумачення 

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

заходів процесуального примусу можна цілком стверджувати, що механізм 

відповідальності за невиконання встановлених у суді правил, невиконання 
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процесуальних обов’язків цілком може бути застосований і до тих осіб, які 

добросовісно не виконують обов’язки доказування;  

4) для сторін та третіх осіб з самостійними вимогами в справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди при 

невиконанні процесуальних обов’язків щодо доказування настають негативні 

процесуальні наслідки у вигляді неможливості захистити своє право через 

закриття провадження у справі або відсутності підстав звернення до 

апеляційного суду внаслідок необґрунтованого неподання доказів до суду 

першої інстанції.На підставі проведеного аналізу теоретичних підходів та 

відповідних норм цивільного процесуального законодавства пропонуємо ч. 1 ст. 

83 ЦПК України викласти у такій редакції: « Сторони та інші учасники справи а 

також їхні представники у передбачених законом випадком подають докази у 

справі безпосередньо до суду.» 

 

 

2.3.Підстави звільнення від доказування про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

Ми встановили, що доказуванням у  цивільному судочинстві у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

є процесуальна діяльність учасників судового процесу, спрямована на 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), які мають значення 

для вирішення справи. Крім того нами встановлено, що обов’язок доказування  

покладено на сторони та інших учасників справи, саме сторони повинні довести 

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

Тож у цьому підрозділі ми розглянемо питання про підстави звільнення від 

доказування.  

У теорії цивільного процесу дослідженню питань підстав звільнення від 

доказування приділялась значна увага  в роботах таких вчених-процесуалістів, 

як С.С.Бичкової, О.О.Грабовської В.В.Комарова, С.В.Васильєва, Т.В. Рудої, 

С.Я.Фурси, О.О. Штефан та багатьх інших. Втім питання залишається 
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актуальним в світі реформування цивільного процесуального законодавства 

останнім часом та необхідності переосмислення сутності нових законодавчих 

акцентів. 

Слід зазначити, що інститут звільнення від доказування не є новим у 

процесуальному законодавстві. Але, як і більшість норм стосовно доказів і 

доказування був значною мірою реформован. Якщо звернутися до ЦПК 1963 

року, то можна побачити, що підстави звільнення від доказування регулювалися 

ст. 32, якою передбачалися три групи підстав звільнення від доказування:  

1) обствини, визнані судом загальновідомими;  

2) факти, встановлені судовим рішення, що набрало законної сили по 

одній цивільній справі, не доводилися знову при розгляді інших цивільних 

справ, в яких брали участь ті самі особи;  

3) факти, які згідно з законом припускалися встановленими.  

В той же час ст. 31 цього ж кодексу встановлювалася обов’язковість 

вироку суду, який розглядав цивільну справу про цивільно-правові наслідки дій 

особи, відносно якої відбувся вирок суду лише в питаннях, чи мали місце ці дії 

та чи вчинені вони данною особою. За результатами реформування цивільного 

процессуального законодавства у 2001 році ці дві норми були об’єднані в одну і 

вже ст. 61 регулювалися питання підстав звільнення від доказування. Також 

звертає на себе увагу, що не підлягали доказуванню тільки обставини, про те, що 

сторона могла бути звільнена від доказування фактів у цій нормі не йшлося. 

Якщо ж звернутися до чинної редакції норми ЦПК України, яка регулює 

питання звільнення від доказування - ст. 82, то одразу ж  можна помітити, що 

при залишенні попередніх трьох групп підстав звільнення від доказування 

законодавець, по – перше значною мірою розширив сутнісне розуміння окремих 

підстав; по – друге ввів додаткові підстави звільнення від доказування.  

Проаналізуємо, яке значення такі зміни мають при формуванні предмета 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди[47, с.25]. 
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У ч.1 ст. 82 ЦПК України передбачено, щообставини, які визнаються 

учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має 

обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх 

визнання. Далі в цій нормі вказано, що обставини, які визнаються учасниками 

справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх 

представників.  

У теорії цивільного процесу під визнанням прийнято розуміти 

повідомлення стороною чи іншими особами, що беруть участь у справі, 

обставин, що підтверджують наявність чи відсутність фактів, які за законом 

мають доводити друга сторона чи інші особи [71, с.219].  

О.О.Штефан звертає увагу, що слід відрізняти визнання обставин від 

визнання позову. Можна підтримати її погляди на те, що визнання позову – це 

згода відповідача з пред’явленою до нього матеріально – правовою вимогою 

позивача. У разі визнання відповідачем позову, яке має бути безумовним, і 

таким, що не суперечить закону, суд ухвалює рішення про задоволення позову, 

обмежившись у мотивувальній частині рішення посиланням на визнання позову 

без з’ясування  і дослідження інших обставин справи. Далі авторка стверджує, 

що визнання факту – це доказ наявності або відсутності обставин, які мають 

значення для справи. Процесуальним наслідком визнання у цивільному процесі 

однією зі сторін факту встановленим, зазначає науковець є набуттям фактом 

безспірного характеру і звільненням другої сторони від його доказування [187, с. 

379]. Можемо звернути увагу, що як раз у досліджуваній категорії справ це 

яскраво ілюструє, що визнання учасником справи наявності шкоди ще не 

означає визнання цією особою позову, оскільки сторони можуть не погодитись з 

визначенням її розміру тощо. 

Слід зазначити, що визнання учасником справи обставини чи факту не є 

для суду обов’язковим. Суд має оцінити таке визнання у сукупності з іншими 

обставинами по справі. Він може не вважати визнаний факт чи обставину 

встановленими, якщо буде встановлено, що визнання не відповідає дійсним 
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обставинам справи, порушує чиї-небудь права. Більше того, як зазначено у ч.2 

ст. 82 ЦПК України, відмова від визнання обставин приймається судом, якщо 

сторона, яка відмовляється, доведе, що вона визнала ці обставини внаслідок 

помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози чи тяжкої 

обставини, або що обставини визнано у результаті зловмисної домовленості її 

представника з другою стороною. Про прийняття відмови сторони від визнання 

обставин суд постановляє ухвалу. У разі прийняття судом відмови сторони від 

визнання обставин вони доводяться в загальному порядку. 

Крім того, як зазначено у п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного 

процесуального законодавства при розгляді справи у суді першої інстанції»при  

доведеності причин відмови від визнання обставин суд постановляє  

ухвалу,  яка оскарженню не підлягає, після чого такі обставини доводяться в 

загальному порядку. Зокрема, це означає, що іншій стороні у справі може бути 

надано право подати докази на підтвердження чи  заперечення тих обставин, які 

вона своєчасно не подала у зв'язку з попереднім визнанням обставин [127].  

Т.В. Руда, досліджуючи підстави звільнення від доказування у 

цивільному судочинстві України і порівнюючи аналогічні за процесуальним 

законодавством США запропонувала класифікувати визнання стороною певних 

фактів за формою вираження на активне ( погодження в усній або письмовій 

формі) і пасивне (відсутність заперечення) [141,с.42]. 

Критикуючи такий підхід О.О. Штефан вказує на те, що законодавець 

обставини, що не підлягають доказуванню, пов’язує лише з їх визнанням 

сторонами або іншими особами, які беруть участь у справі, а не відсутністю 

заперечення тієї чи іншої обставини. Далі вона вказує на те, що відсутність 

заперечень тих чи інших обставин стороною або іншою особою не можна 

розглядати як їх підтвердження другою стороною. Друга сторона може не 

відреагувати на якусь одну обставину, при цьому може надати докази, які 

заперечуватимуть обставини, на які інша сторона посилається як на факти своїх 
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вимог, і доводитимуть необґрунтованість пред’явлених до відповідача вимог у 

цілому [187, с.381].  

На наш погляд, позиція запропонована Т.В.Рудою заслуговує на увагу, 

оскільки зарубіжний досвід, зокрема процесуальне законодавство Франції як раз 

і має таку конструкцію визнання – факт, на який посилається сторона в 

обґрунтування своїх вимог, не оскаржений другою стороною в процесі розгляду 

справи, вважається встановленим ( існуючим)[32]. Враховуючи ту обставину, що 

законодавець визначив форму визнання, чого не було раніше, а саме -  воно має 

бути відображене «..в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх 

представників». І це перший крок удосконалення інституту визнання обставин 

учасниками справи, то цілком логічним може бути другий крок - майбутні зміни 

до ч.1 ст. 82 ЦПК України, які будуть стосуватися саме того, що відсутність 

заперечень з боку учасника справи стосовно обставин (фактів), буде визнаватися 

судом як встановлений ( існуючий) факт. На наш погляд такий підхід буде 

сприяти більш активній поведінці учасника справи в процесі. 

Відповідно до ч.3 ст. 82 ЦПК України обставини, визнані судом 

загальновідомими, не потребують доказування. Сутність цієї підстави полягає у 

тому, що об’єктивність їх існування є очевидною. М.Й. Штефан та Т.В. Сахнова 

запропонували під загальновідомими фактами розуміти такі обставини, які 

відомі широкому колу осіб, у тому числі і складу суду [185, с.288; 144, с.385]. 

Г.П.Тимченко зазначає, що це факти, сумніватися в існуванні яких немає 

жодних підстав, оскільки вони доступні великій кількості осіб або вже 

встановлені на підставі джерел, які заслуговують на довіру [153, с.225]. 

Втім, О.О.Грабовська звертає увагу, що процесуальний порядок визнання 

судом фактів загальновідомими цивільним процесуальним законодавством 

України врегульований недостатньо повно [30, с.273].  

Слід зазначити, що і сьогодні ЦПК України не вирішує це питання 

достатньо чітко. Тому вважаємо цілком слушною позицію авторів науково – 

практичного коментаря до Цивільного процесуального кодексу України 
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В.М.Кравчука та О.І. Угриновської, які запропонували такий підхід у вирішенні 

цього питання. Для того щоб суд це питання розглянув зацікавлена особа – та на 

яку покладається тягар доказування цієї обставини, повинна подати клопотання 

про визнання певної обставини загальновідомою. Клопотання вирішується 

ухвалою суду про визнання обставини загальновідомою [71, с.220]. Така ухвала 

оскарженню не підлягає. Якщо повернутися до досліджуваної категорії справ, то 

це якраз дуже актуальне питання. Наприклад, відповідач – винуватець 

дорожньо-транспортної пригоди стверджує, що ДТП сталося внаслідок поганих 

погодних умов ( ожеледиця, велика кількість снігу або випала велика кількість 

опадів). Чи потрібно доказувати ці обставини. Якщо вони відомі і учасникам 

справи і суду, то суд цілком може визнати їх загальновідомими.  

В цьому сенсі є цікавим регулювання цих питань за законодавством 

Франції. Самостійним засобом доказування в цивільному судочинстві Франції  є 

визнання, що зроблено стороною (Відділення ІV Книга третя ЦК Франції та 

ст.ст. 408-410 ЦПК Франції). Визнання, яке використовується в якості доказу, є 

позасудовим або судовим. Посилання на суто усне позасудове визнання не може 

бути визнано допустимим, коли йдеться про вимогу, яку не можна доказувати 

показами свідків. Судовим визнанням є заява, яку зроблено в суді стороною або 

уповноваженою особою. Визнання не може бути відкликано, крім випадків, коли 

буде доведено, що це визнання здійснено внаслідок помилки щодо факту. Воно 

не може бути відкликано внаслідок помилки щодо права. Відповідно до ст. 408 

ЦПК України визнання позову має за наслідок визнання позовних вимог сторони 

і відмова від права його оскаржувати. Визнання допускається лише щодо прав, 

які належать і є в розпорядженні сторони. Необхідно зазначити, що в цивільному 

процесі Російської імперії інститут визнання був тотожним до аналізованого 

інституту у Франції [17, с. 243-244]. 

Відповідно до ч.4 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням 

суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало 

законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті 
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самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не 

встановлено законом. Це означає, що судова практика потребує єдиного 

розуміння поняття «судове рішення» і чітке визначення кола осіб, стосовно яких 

це рішення ухвалене, оскільки в усіх інших випадках ці  обставини  

встановлюються на загальних підставах. Тому, на нашу думку залишається 

актуальним розуміння сутності судового рішення, надане у п. 7 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. №14 «Про судове 

рішення у цивільній справі», де зазначено, що під судовим рішенням, мається на 

увазі будь-яке судове рішення, яким справа вирішується по суті, яке ухвалює суд 

у порядку цивільного судочинства (рішення, в тому числі й заочне, або ухвала, а 

також судовий наказ), у порядку господарського судочинства - відповідно до 

Господарського процесуального кодексу України, у порядку адміністративного 

судочинства - відповідно до Кодексу адміністративногосудочинства 

України[125]. 

За змістом ч.5 ст.82 ЦПК особи, які не брали  участі  в  цивільній,  

господарській або адміністративній справі, в якій судом ухвалено відповідне 

судове рішення, мають право при розгляді іншої цивільної справи за їх участю  

оспорювати обставини, встановлені цими судовими рішеннями. У даному 

випадку суд ухвалює рішення на основі досліджених у судовому засіданні  

доказів.  

Велике значення для досліджуваної категорії цивільних справ мають 

положення, закріплені у ч. 6 ст. 82 ЦПК України про те, що вирок суду в 

кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і 

звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі 

про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є 

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

бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, 

лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією 

особою. Тому,  розглядаючи позов,  який випливає з  кримінальної  справи  чи  зі 
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справи про адміністративне правопорушення, суд не вправі обговорювати вину 

відповідача, а може вирішувати питання лише про розмір  

відшкодування.  

На підтвердження висновку суду щодо розміру відшкодування  збитків у 

рішенні, крім посилання на вирок у кримінальній справі чи  

постанову у справі про адміністративне  правопорушення,  необхідно  

також зазначати докази, подані сторонами при розгляді цивільної  

справи (наприклад, врахування матеріального становища відповідача  

або вини потерпілого)[125]. Крім того, актуальними залишаються і положення, 

закріплені у п.4 Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 р. № 4 "Про деякі 

питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" згідно з якими  

у разі прийняття судом постанови про закриття провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, наприклад, через закінчення строків 

накладення адміністративного стягнення (ст. 38 КАС України), суд повинен 

звернути увагу на те, чи містить така постанова суду відповіді на питання про те, 

чи мала місце дорожньо-транспортна пригода та чи сталася вона з вини 

відповідача. Відсутність складу злочину, наприклад, у разі відмови у порушенні 

кримінальної справи, закриття кримінальної справи за правилами КПК України 

1960р.  чи закриття кримінального провадження за правилами КПК України 

2012р. не означає відсутність вини для цивільно-правової відповідальності. При 

цьому постанова (ухвала) слідчого, прокурора, суду про відмову в порушенні 

кримінальної справи або її закриття, закриття кримінального провадження є 

доказом, який повинен досліджуватися та оцінюватися судом у цивільній справі 

у порядку, передбаченому ЦПК. 

Презумпції також можуть змінювати предмет доказування, що випливає 

з відповідних норм Німецького цивільного уложення, ЦК Франції та було 

притаманно ЦПК Української РСР (ч. 3 ст. 32). Новий ЦПК України відмовився 
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від такої підстави звільнення від доказування як презумпції. Німецьке цивільне 

уложення  розрізняє законні і фактичні презумпції. Законні презумпції за 

цивільним уложенням можуть бути неспростовними або спростовними (ст. 568 

Німецького цивільного уложення). В літературі зазначається, що в німецькому 

праві презумпція може бути спростована доказом зворотного (ст. 292 ЦПК 

Німеччини). Фактичні презумпції на відміну від презумпції фактів за законом 

ґрунтуються не на законі, а на життєвому досвіді [180, с. 325-326].   

Відповідно до ст. 1349 ЦК Франції презумпції – це висновки, які закон 

або суддя робить з відомого факту про невідомий факт. Таким чином ЦК 

Франції розрізняє законні презумпції та презумпції не встановлені законом. 

Законні презумпції обумовлюються певними діями або певними фактами про які 

йдеться в ст. 1350 ЦК Франції. Презумпції, які не встановлені законом, 

ґрунтуються на очевидній вірогідності про наявність певного факту, коли закон 

допускає докази у вигляді показань свідків, крім випадків, коли акт 

оскаржується з підстав його незаконності або внаслідок обману. 

Тож з метою усунення колізії між нормами ЦК України та ЦПК України 

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

презумпція вини заподіювача шкоди джерелом підвищенної небезпеки, до яких 

належать і транспортні засоби, в той час як у цивільному процесуальному 

законодавстві презумпції не діють, що суттєво впливає на розподіл обов’язку 

доказування. Тож з метою встановлення найбільш ефективного захисту прав 

потерпілого від ДТП є необхідність запровадження законних презумпцій з 

метою захисту порушених прав у досліджуваній категорії цивільних справ. 

Висновки до Розділу ІІ 

За результатами дослідження Розділу ІІ вирішено наукове завдання щодо 

визначення змісту предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Визначено як 

здійснюється розподіл обов’язків по доказуванню у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Зроблено аналіз 
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підстав звільнення від доказування про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортноїпригоди. Сформульовано висновки, пропозиції 

й рекомендації, зокрема:  

1. До предмета доказування у справах про відшкодування шкоди заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди належить встановлення наступних 

юридичних фактів матеріально-правового характеру та фактів процесуального 

характеру:  1) факт події дорожньо-транспортної пригоди; 2) коло учасників 

події та осіб, які на відповідній правовій підставі володіють транспортними 

засобами; 3) причинно-наслідковий зв'язок між діями учасників та наслідками 

дорожньо-транспортної пригоди; 4) наявність винних дій учасників пригоди; 5) 

факт заподіяння шкоди як матеріальної так і моральної; 6) визначення розміру 

заподіяної шкоди; 7) факти процесуального характеру, наприклад що 

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

наприклад виховного характеру; 

2. Чинний цивільний процесуальний кодекс обов’язок доказування у 

конкретній цивільній справі інтерпретує через право сторони подати докази; 

межі (міра) обов’язку доказування обумовлюється предметом доказування у 

конкретній цивільній справі;  

3. Чинний цивільний процесуальний кодекс не містить спеціальної 

норми, яка б забезпечувала виконання обов’язку доказування. Втім, через 

тлумачення положень ч. 1 ст. 143 ЦПК України, якою визначаються підстави 

застосування заходів процесуального примусу можна цілком стверджувати, що 

механізм відповідальності за невиконання встановлених у суді правил, 

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

осіб, які добросовісно не виконують обов’язки доказування. 
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Розділ ІІІ. Характеристика окремих засобів доказування у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди 

3.1. Характеристика письмових, речових та електронних доказів у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди. 

Відповідно до судової звітності[54; 6; 37; 151], у 2017 році було 

розглянуто 5745 справ пов’язаних з відшкодуванням шкоди завданої майну 

фізичних чи юридичних осіб. З них у 4228 справах було ухвалено рішення. За 

даними судової звітності Верховним Судом за 2018 рік у порядку цивільного 

судочинства за результатами розгляду касаційних скарг розглянуто 1276 справ з 

3999 що надійшли на розгляд.Це справи про відшкодування шкоди. З даних 

судової звітності видно, що справи про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не виокремлюються окремою 

строкою.Аналіз даних судової статистики  щодо розгляду справ і матеріалів 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у I півріччі 2016року[6] також вказують, щосуди працюють з надмірним 

навантаженням. Саме тому спрощення процедури оцінки доказів, її уніфікація та 

використання приюдицій стали для даної категорії справ буденним явищем. Слід 

звернути увагу на характеристику окремих засобів доказування, у справах про 

відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Сучасний Цивільний процесуальний кодекс України містить досить 

конкретне визначення поняття «докази» та класифікацію засобів доказування. 

Цивільний процесуальний кодекс України встановлює, що засобами доказування 

в цивільній справі є: 

 Письмові, речові та електронні докази; 
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 Висновки експертів; 

 Показання свідків; 

О.В. Бабарикіна вірно зазначає, що поняття «докази» і «засоби 

доказування» не є синонімами, оскільки, доказ відповідає на питання «що?» має 

значення для справи, а засіб доказування, є джерелом інформації про докази, є 

по суті носієм «контейнером» такої інформації [9, с.7 ]. 

Аналізуючи зміст ст. 76 ЦПК України, ми можемо зробити висновок, що 

законодавець передбачив належність будь-яких даних до судових доказів, проте 

засоби доказування, визначив досить чітко. Саме засоби доказування є 

джерелами отримання відомостей про ті дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність, або відсутність обставин (фактів).  

Ч. 2 ст. 76 ЦПК України відносить до доказів:показання свідків;письмові 

докази, речові та електронні;висновки експертів . 

У ст.95 ЦПК України, зокрема зазначається, що письмовими доказами є: 

документи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для 

правильного вирішення спору. 

У теорії цивільного процесу існують різні підходи щодо визначення 

письмових доказів. Більшість вчених уявляють письмові докази як предмети, на 

яких за допомогою знаків закріплені думки, що містять в собі відомості про 

факти, необхідні для вирішення справи[185, с.300]. 

Коломицев В.І. визначає три основних ознаки письмових доказів. Він 

вказує, що письмові докази створюються людиною, закріплюються за 

допомогою знаків певні думки на тому чи іншому предметі. 

 Іншими словами він вказує на те, що необхідною умовою формування 

письмового доказу виступає здатність особи (людини) викладати свої думки у 

письмовій формі [61, с.10]. 

На думку Нікітіна С.В., письмовим доказом повинна визнаватись 

інформація, одержана судом із відповідного матеріального об’єкту (акту, 

довідки, приватного листа, та іншого) [ 92, с.9]. Юдельсон К.С. вважає, що 
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особливість письмового доказу полягає не в джерелах (тому що він єдиний по 

відношенню як до письмового доказу так і до особистого доказу),а в процесі 

утворювання письмових доказів [189, с.192-193]. 

Отже, письмовими доказами у справах про відшкодування шкоди 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди слід вважати будь-які 

предмети, на яких за допомогою знаків закріплені думки, що містять в собі 

свідчення про факти і обставини дорожньо-транспортної пригоди і відповідного 

спірного правовідношення, необхідні для об’єктивного вирішення справи. 

З приводу цього можна навести такий приклад. Так у своєму рішенні, 

Шполянський районний суд Черкаської області, вирішуючи цивільну справу за 

позовом Особи1 до Особи2 про відшкодування шкоди, зазначив наступне: 

«Ухвалою судді Шполянського районного суду Черкаської області від 

06.07.2018 відкрито провадження у справі, учасників справи повідомлено, що 

розгляд даної цивільної справи здійснюється за правилами спрощеного 

позовного провадження без повідомлення (виклику)учасників справи.  

Відповідач, у встановлений судом строк, відзив до суду на позов, не 

надав, про причини неподання суду відзиву не повідомив, зустрічного позову не 

пред’являв, а тому враховуючи ч.8 ст. 178 ЦПК України, суд вирішує справу за 

наявними матеріалами. 

Суд, з’ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, 

оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а 

також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, вважав, що позов 

підлягає до задоволення. 

Суд з’ясував, що постановою Шполянського районного суду Черкаської 

області від 16.06.2017 ОСОБА_1 було визнано винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (а.с.4). 

Згідно зі звітом експерта-оцінювача ОСОБА_3 про оцінку збитків 

завданих власнику транспортного засобу від 02.02.2018, вартість матеріального 

збитку, завданого власнику КТЗ з урахуванням фізичного зносу складників 
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становить 84276,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят шість гривень) 

(а.с. 5-26). До звіту додаються фотокартки на підтвердження видимих 

пошкоджень автомобіля ВАЗ 21134, номерний знак. СА7102АР (а.с. 9-10). 

Згідно з ремонтною калькуляцією від 02.02.2018 вартість ремонту 

автомобіля LADA SAMARA II (2113/4) , номерний знак. №СА7102АР складає 

86985,98 грн. (а.с. 13-17). 

Кваліфікація оцінювача ОСОБА_3 підтверджується кваліфікаційним 

свідоцтвом №5226 від 14.07.2007 та посвідченням про підвищення кваліфікації 

оцінювача серії МФ №6693-ПК від 14.06.2017, свідоцтвом про реєстрацію в 

Державному реєстрі оцінювачів №5764 від 09.08.2007 та сертифікатом №675/16 

від 02.09.2016 (а.с. 24-25). 

Відповідно до протоколу перевірки технічного стану транспортного 

засобу №00496-00582-17 від 25.01.2017 автомобіль ВАЗ 21134, номерний знак 

НОМЕР_3 визнано технічно справним (а.с. 27). 

Відповідно до ч. 6 статті 82 ЦПК України, вирок суду в кримінальному 

провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення 

особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими 

для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, 

стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи 

мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. 

Згідно з п.4 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування 

судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди,завданої 

джерелом підвищеної небезпеки» від 01.03.2013 №4 розглядаючи позови про 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, суди повинні 

мати на увазі, що відповідно до статей 1166, 1187 ЦК шкода, завдана особі чи 

майну фізичної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі 

особою, яка її завдала.  
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Обов'язок відшкодувати завдану шкоду виникає у її завдавача за умови, 

що дії останнього були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній 

причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії 

джерела підвищеної небезпеки, - незалежно від наявності вини. 

З огляду на презумпцію вини завдавача шкоди (частина друга статті 1166 

ЦК) відповідач звільняється від обов'язку відшкодувати шкоду (у тому числі і 

моральну шкоду), якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної 

сили або умислу потерпілого (частина п'ята статті 1187 ЦК, пункт 1 частини 

другої статті 1167 ЦК). Потерпілий подає докази, що підтверджують факт 

завдання шкоди за участю відповідача, розмір завданої шкоди, а також докази 

того, що відповідач є завдавачем шкоди або особою, яка відповідно до закону 

зобов'язана відшкодувати шкоду. 

Отже, встановлений постановою Шполянського районного суду 

Черкаської області від 16.06.2017 факт дорожньо-транспортної пригоди, 

внаслідок якої автомобіль позивача зазнав механічних пошкоджень та вина у 

скоєнні цієї дорожньо-транспортної пригоди відповідача є обставинами, що 

мають преюдиційне значення та не підлягають доказуванню. 

Відповідно до ч.1 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків, має 

право на їх відшкодування у розмірі витрат, які вона зробила чи мусить зробити 

для відновлення свого порушеного права. 

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками є 

втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки). 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1188 Цивільного кодексу України передбачено, що 

шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, 

відшкодовується на загальних підставах, а саме шкода, завдана одній особі з 

вини іншої особи, відшкодовується винною особою. 
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Позивач надав до суду звіт про оцінку збитків завданих власнику 

транспортного засобу, складений відповідно до вимог чинного законодавства, 

який є належним доказом завдання матеріальної шкоди позивачу. 

Враховуючи положення наведених вище правових приписів та 

встановлені у ході судового розгляду обставини, зважаючи на відсутність 

відомостей про здійснення відповідачем страхування своєї цивільно-правової 

відповідальності власника транспортного засобу, а також беручи до уваги те, що 

право потерпілого на відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, за рахунок 

особи, яка завдала шкоду, є абсолютним, суд приходить до висновку, що 

відповідач повинен відшкодувати позивачу матеріальну шкоду, заподіяну в 

наслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за їх участі 24.05.2017. 

Виходячи з вищевикладеного, суд задовольняє вимоги позивача щодо 

стягнення з відповідача 84276,00 грн. на користь позивача»[137].Таким чином, 

суд у своєму рішенні не лише наводить перелік доказів, яким надано оцінку, а й 

оцінює зв'язок доказів між собою, та обґрунтовує чому саме ці докази мають 

значення для вирішення конкретної справи. 

Курильов С.В. вважав, що процесуальна форма письмових доказів у 

загальних рисах співпадає із процесуальною формою речових доказів [79, с.176-

177]. В цивільній процесуальній літературі неоднозначно висвітлюється питання 

до якого виду доказів віднести письмові докази. 

 Одні автори відносять письмові докази до особистих, інші до 

речових,вважаючи, що їх джерелом є предмет [80, 15]. Якщо проаналізувати 

письмові докази із позиції з’ясування його джерела, з позиції процесу його 

формування то вбачається присутність як "особистого” так і "речового" 

елементів. Проте - це самостійний вид судового доказу. 

В.І.Коломицев свого часу вказував на те, що письмові докази за своїм 

джерелом відносяться до доказів особистих, внаслідок чого їм притаманний 

процес формування особистих доказів. На їх формування впливають особисті 

якості людини: освіта, спеціальність, вік, спостережливість, зацікавленість, 
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розвиток органів почуття, душевного стану та інше. Сукупність цих факторів і 

визначає об’єктивність та повноту одержання та закріплення відомостей. 

Особливість письмового доказу полягає в тому,що при закріплені відомостей 

можливі будь-які неузгодженості і перекручення, неповнота, що виявляється при 

перевірці документів за допомогою показань осіб, які його складали [61, с.11]. 

Далі автор вказує, що письмові докази мають переважне значення ніж інші 

засоби доказування [61, с.12].   

На думку автора дисертаційного дослідження не можна погодитись із 

такою точкою зору, тим більш, що він і сам вказував на те, що у письмових 

доказах теж можливі помилки, недоліки. Вважаємо, що це самий зручний засіб 

доказування для суду. Адже не секрет, що дослідити та оцінити письмовий доказ 

значно легше, ніж дати оцінку, скажімо, поясненню сторін або показанням 

свідків.  

Для більш аргументованого пояснення щодо згубності віддавати перевагу 

тому чи іншому засобу доказуванню без всебічного вивчення і їх оцінки у 

сукупності і порівнянні один з одним, доречно навести такий приклад із судової 

практики.  

Так, Верховний Суд у справі № 2-2137/12, залишаючи касаційну скаргу 

без задоволення вказав, що у разі прийняття судом постанови про закриття 

провадження у справі про адміністративне правопорушення, наприклад, через 

закінчення строків накладення адміністративного стягнення (стаття 38 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення), суд повинен звернути увагу на 

те, чи містить така постанова суду відповіді на питання про те, чи мала місце 

ДТП та чи сталася вона з вини відповідача. Відсутність складу злочину, 

наприклад, у разі відмови у порушенні кримінальної справи, закриття 

кримінальної справи за правилами Кримінально-процесуального кодексу 

України 1960 року чи закриття кримінального провадження за правилами 

Кримінального процесуального кодексу України 2012 року не означає 

відсутність вини для цивільно-правової відповідальності. При цьому постанова 
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(ухвала) слідчого, прокурора, суду про відмову в порушенні кримінальної 

справи або її закриття, закриття кримінального провадження є доказом, який 

повинен досліджуватися та оцінюватися судом у цивільній справі у порядку, 

передбаченому ЦПК України [103]. 

Відмінність письмових доказів від особистих полягає у тому, що для 

останніх законом встановлено певний процесуальний порядок їх одержання. Для 

письмових же доказів характерне закріплення відомостей поза процесу, яке 

законодавчими нормами не регламентується, хоча для деяких письмових доказів 

встановлені певні реквізити, а також порядок вираження волі і форми її 

закріплення.  

У досліджуваній категорії справ дуже часто судами приймаються заочні 

рішення, в основу яких покладено лише письмові докази. Наприклад 

Шевченківський районний суд міста Києва у своєму рішенні від 26 вересня 2018 

року по справі № 761/15106/18 наводить таке: «Позовні вимоги позивача 

мотивовані тим, що 04.08.2017 року відбулась дорожньо-транспортна пригода за 

участю автомобіля позивача «Peugeot 208» державний номер НОМЕР_3 та 

автомобіля «Subaru Impreza» державний номер НОМЕР_7 під керуванням 

відповідача. Дана ДТП сталась з вини ОСОБА_2, що підтверджується 

постановою Дніпровського районного суду м. Києва від 22.09.2017 року. 

Відповідно до актів виконаних робіт та квитанцій про сплату послуг та деталей 

для ремонту, загальна сума завданого позивачу матеріального збитку склала 

72147, 11 грн. Цивільно-правова відповідальність відповідача на час ДТП була 

застрахована у АТ «АХА страхування», яким було відшкодовано позивачу суму 

страхового відшкодування у розмірі 52 383, 25 грн. Відповідно до даних звіту № 

351/17 про оцінку вартості майнової шкоди, завданої власнику транспортного 

засобу «Peugeot 208» державний номер НОМЕР_3 від 28.12.2017 року, вартість 

відновлювального ремонту автомобіля складає 80 114, 90 грн. Вартість виїзду 

незалежного експерта на місце огляду автомобіля та відправлення телеграми 

винуватцю ДТП склала 900,00 грн. Враховуючи викладене, позивач просила 
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стягнути з відповідача різницю між загальною сумою матеріального збитку та 

страховим відшкодуванням, яке було виплачено на її користь АТ «СК «АХА 

страхування» у розмірі 20 663, 86 грн. та судові витрати. 

Ухвалою суду від 31 травня 2018 року відкрито провадження по справі та 

призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з 

повідомленням сторін для розгляду справи по суті на 26.09.2018 року о 10.00 

год. 

Позивач в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи 

повідомлялась належним чином. Подала через канцелярію суду заяву, в якій 

позовні вимоги підтримала та просила задовольнити. 

Відповідач у судове засідання не з'явився про час та місце слухання 

справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, відзиву на 

позовну заяву не подав. 

Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його 

належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не 

перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею 

(ч.1 ст. 223 ЦПК України). 

Суд, керуючись вимогами ст. ст. 223, 280 ЦПК України, вважав за 

можливе розглянути справу за відсутності відповідача на підставі наявних в 

справі доказів, ухваливши заочне рішення, оскільки: відповідач належним чином 

повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з'явився в 

судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач 

не подав відзив; позивач не заперечує проти заочного вирішення справи; 

підстави для відкладення розгляду справи відсутні.     

Суд, дослідивши наявні матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази у 

їх сукупності, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення 

спору по суті, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з 

наступних підстав. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом 

підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій 

підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) 

володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, 

зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. 

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ОСОБА_2 

04.08.2017 року о 14 год. 30 хв., керуючи автомобілем «SUBARU IMPREZA» д/н 

НОМЕР_6, в м. Києві, на перехресті вул. Червоноткацька - вул. Пожарського, 

під час руху не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив 

зіткнення з автомобілем «PEUGEOT 208» д/н НОМЕР_3, що призвело до 

пошкодження автомобілів та завдало матеріальних збитків. Своїми діями 

ОСОБА_2 порушив п.п. 13.1 Правил дорожнього руху України, за що 

передбачена відповідальність за ст. 124 КУпАП 

Постановою Дніпровського районного суду м. Києва від 22.09.2017 року 

ОСОБА_2 визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 124 КУпАП. 

Відповідно до полісу обов`язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК № 7090708, 

АТ «СК «АХА страхування» застрахувало цивільно-правову відповідальність 

осіб, які експлуатують транспортний засіб «SUBARU IMPREZA» д/н НОМЕР_6. 

Згідно зі звітом № 351/17 про визначення вартості матеріального збитку 

від 28.12.2017 року, вартість ремонту автомобіля позивача становить 80 114,90 

грн. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів» обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, 

здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та 

захисту майнових інтересів страхувальників. 
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Як зазначає позивач та вбачається з повідомлення АТ «СК» АХА 

страхування» від 10.10.2017 року, АТ «СК»АХА страхування» було здійснено 

виплату страхового відшкодування на користь позивача у розмірі 51 131, 35 грн. 

Відповідно до актів виконаних робіт та квитанцій про сплату послуг, які 

долучені до матеріалів справи, загальна вартість ремонту автомобіля становить 

72147,11 грн. 

Відповідно п. 14 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого Суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 01 березня 2013 року 

«Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів 

про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки». При 

визначенні розміру та способу відшкодування шкоди, завданої майну 

потерпілого, судам слід враховувати положення статті 1192 ЦК. Наприклад, з 

урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати 

особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ такого ж 

роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати 

завдані збитки у повному обсязі. Коли відшкодування шкоди в натурі 

неможливе, потерпілому відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно 

до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання 

робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Як при відшкодуванні 

шкоди в натурі, так і при відшкодуванні реальних збитків потерпілий має право 

вимагати відшкодування упущеної вигоди. 

Як вбачається з матеріалів справи, виплата страхового відшкодування 

страховою компанією відповідача була здійснена позивачу у розмірі 52383,25 

грн., при цьому сума матеріального збитку склала 72147,11, а тому розмір 

недоплаченої суми страхового відшкодування складає 19763,86 грн. 

Відповідно до статті 1194 ЦК України особа, яка застрахувала свою 

цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового 

відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана 
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сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою 

виплатою (страховим відшкодуванням). 

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести 

обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. 

Згідно із ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, 

крім випадків, встановлених цим Кодексом. 

Виходячи з викладеного вище та оцінюючи матеріали справи, суд 

приходить до висновку про стягнення з відповідача різниці між фактичним 

розміром шкоди і страховою виплатою у розмірі 19 763,86 грн.» 

В судовій практиці по справах про відшкодування шкоди заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди використовуються різні види 

письмових доказів їх різноманітність визначається великою кількістю 

правовідносин пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами, закріплених в 

письмовій формі. Різноманітні письмові докази мають особливості притаманні 

певним групам, внаслідок чого вони можуть бути класифіковані, що полегшує їх 

дослідження і вивчення. Практичне використання письмових доказів має певні 

труднощі, якби не були визначені використані в цивільному процесі ознаки, що 

дозволяють їх класифікувати на групи та підгрупи. 

Різноманітна групова належність письмових доказів зумовлює особливий 

метод їх дослідження та оцінки, що має важливе значення при розгляді справ 

про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортних пригод. В 

юридичній літературі найбільш поширена класифікація письмових доказів за 

наступними характеристиками: по суб’єкту, від яких доказ походить, вони 

поділяються на офіційні та приватні (неофіційні); за змістом - на розпорядчі та 

довідково-інформаційні; по формі - прості і нотаріально посвідченні. Дана 

класифікація справді відображає особливості, які необхідно враховувати при 

дослідженні письмових доказів в судовому засіданні.  



137 

 

 
 

Свого часу М.К. Треушников [158, с.104], К.С. Юдельсон[189, с.195], 

А.Г. Калпін [55, с.10] здійснювали класифікацію письмових доказів за трьома 

ознаками: по суб’єкту; по характеру змісту покладеного в основу, по формі. 

П.П.Якимов пропонував класифікувати докази за п’ятью групами:  

1) по суб’єкту, від якого вони походять; 

 2) за формою,в якій вони виглядають;  

3) за характером змісту;  

4) за способом формування;  

5) за характером висновків, які можна зробити на підставі даного доказу 

про розшукувані дані[192, с.30-31]. 

Цікавим з точки зору практики підхід у класифікації письмових доказів 

пропонував Коломицев В.І., який в основу поклав такі  чотири ознаки: по 

суб’єкту; по характеру змісту; по способу формування; по формі закріплення 

[61, с.6].  

За суб’єктом письмові докази діляться на офіційні і неофіційні. Офіційні 

докази - це документи, які складаються і виходять від державних установ, 

підприємств, організацій та посадових осіб. Неофіційними письмовими доказами 

є матеріали,які виходять від громадян.  

При дослідженні офіційного документу суд повинен в першу чергу 

перевірити компетенцію державного органу або службової особи на видачу 

певного документу.  

За змістом письмові докази діляться на розпорядчі і довідково-

інформаційні.  

Слід звернути увагу, що А.Г. Калпін пропонував за змістом проводить 

іншу класифікацію. Він виокремлював їх на:  

1) письмові докази, в яких виражені правомірні дії, які тягнуть правові 

наслідки:  

а) угоди і акти органів влади, органів управління, державних підприємств 

і установ громадських організацій (розпорядчі докази); 
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 б) письмові матеріали, в яких відображені юридичні події;  

2) довідково-інформаційні письмові докази.  

До розпорядчих він відносив письмові докази, в змісті яких є відомості 

владно-волевого характеру [55 , с.12-13]. 

М.К. Треушников вважав, що до розпорядчих доказів належать: 

 1) акти органів державної влади, управління, які не мають нормативного 

характеру; 

 2) акти підприємств, установ, громадських організацій, які видаються у 

межах їх компетенції;  

3) акти, які видані керівниками підприємств,установ,службовими 

особами;  

4) угоди,письмово оформлені [158 , с. 106]. 

З нашої точки зору, така класифікація є найбільш доцільною, оскільки до 

розпорядчих доказів належать такі документи, в яких виражена воля суб’єктів 

правовідносин  на виникнення, зміну або припинення правовідносин. 

До довідково-інформаційних письмових доказів відносяться різного роду 

довідки, листи ділового або приватного характеру, звіти, акти ревізій, протоколи 

засідань, висновки технічного інспектора. Довідково-інформаційні докази 

важливі в тому випадку, якщо в них міститься опис подій або фактів, які мають 

юридичне значення по справі. Суд повинен з особливою ретельністю 

відноситись до дослідження такого роду письмових доказів при підтвердженні 

наявності того чи іншого факту, що має суттєве значення для справи про 

відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Таким чином, поділ письмових доказів за змістом на дві групи має велике 

значення, тому що в розпорядчих реалізується воля учасників правових 

відносин, а в довідково-інформаційних містяться відомості інформаційного 

характеру. 

За формою письмові докази діляться на прості і нотаріально посвідчені. 

М.К.Треушников поділяє письмові докази за формою на чотири підгрупи: 1) 
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документи простої письмової форми; 2) письмові докази обов’язкової форми і 

змісту (комерційний акт, акт про нещасний випадок на підприємстві, свідоцтво 

про народження та інші); 3) нотаріально посвідчені договори без їх послідуючої 

реєстрації в органах управління (договір дарування та інше); 4)нотаріально 

посвідчені договори,які потребують послідуючої реєстрації в органах управління 

(договір купівлі-продажу дач 1 т. 1.) [158, с.106-107]. 

Тобто М.К. Треушников деталізував групи по формі і показав їх у 

розгорнутому виді. Із такою класифікацією можна погодитись, тому що вона 

дозволяє більш детально дослідити письмові докази і є актуальною і до тепер. 

В.І. Коломицев пропонував ділить письмові докази за формою на три 

групи: документи простої письмової форми; форма яких встановлена 

відповідними правовими нормами і обов’язкові до застосування нотаріально 

посвідчені документи [61, с.23]. 

Якщо при вивченні та дослідженні документів простої письмової форми 

не потрібно додержуватись відповідних реквізитів, то нотаріально посвідчені 

документи, навпаки, потребують додержання встановлених законом вимог. 

Ступінь достовірності документів, які посвідчені нотаріально дуже 

великий, тому що закон зобов’язує нотаріуса не тільки посвідчити угоду і 

виконати інші дії але й здійснювати контроль за всіма операціями, які 

відбуваються у нотаріальних конторах. Проте нотаріально посвідчені документи 

також підлягають перевірці з боку суду при їх дослідженні і можуть бути 

оскаржені у судовому порядку. 

Крім того, Коломицев В.І. пропонував письмові докази класифікувати 

також за способом та характером формування з послідуючим розподілом їх на 

оригінали і копії [61, с.15].  

З нашої точки зору, проводити таку класифікацію окремо вже немає 

необхідності, тому що документи, як оригінали так і копії слід відносити до 

письмових доказів за формою. Більшу цінність і достовірність має оригінал 

документу. Законодавець передбачає, що до суду можуть бути подані і копії 
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письмових документів. Але, в разі необхідності, суд за клопотанням осіб, які 

беруть участь у справі, або з власної ініціативи може вимагати подання 

оригіналу. Оригінали письмових доказів, що є в справі, на прохання осіб, які 

подали їх, можна повернути до того, як рішення суду набере законної сили, 

якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. Проте в справі залишається 

засвідчена суддею копія письмового доказу. (ст.96 ЦПК України). 

М.Й. Штефан вказував, що для виявлення особливостей окремих доказів 

їх доцільно класифікувати за видами: за характером зв’язку; за процесом 

формування даних про факти; за джерелом походження [185, с.277-278]. 

Письмові докази у справах про відшкодування шкоди завданої в наслідок 

дорожньо-транспортної пригоди надаються суду в готовому вигляді і повинні 

бути ретельно досліджені у судовому засіданні. Докази проходять певний процес 

формування, вивчення якого має велике значення. Тому необхідно враховувати 

особисті якості особи і «речевого елементу" при формуванні письмових доказів. 

Письмові докази завжди створюються людиною, і є результатом його 

ціленаправленої, вольової діяльності. Тому за джерелом і характером 

формування письмові докази відносяться до особистих. 

Коломицев В.І. вказує, що в процесі формування вони можуть проходити 

три стадії: сприйняття суб'єктом фактів дійсності та збереження одержаних 

відомостей; закріплення відомостей на предметі за допомогою умовних знаків. 

Особливе значення має здатність особи викладати свої думки письмово, що 

обумовлюється його досвідом і характером роботи, освітою загальним 

культурним рівнем, знанням предмету тощо [61, с.30-31].  

Доречно було б письмові докази досліджувати в судовому засіданні в 

присутності автора документа. За його допомогою може бути перевірено весь 

процес формування документу, встановлені недоліки та інші обставини, які 

мають важливе значення для справи. Для закінчення процесу створення 

документу необхідно мати "речовий" елемент: предмет на якому закріплюються 

відомості, умовні знаки,за допомогою яких думки приймають об’єктивний 
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вираз. Якщо немає матеріалу, на якому можна закріпити відомості, не може 

утворитись і письмовий доказ. В якості матеріалу може використовуватись будь-

який предмет. Його розміри, якість і призначення вирішального значення не 

мають. Як вказував В.І. Коломицев предмет повинен бути придатним для 

нанесення на ньому слідів незалежно від способу нанесення і здатності зберігати 

ці сліди на протязі певного часу [61,с.34]. 

Цивільне судочинство має декілька самостійних стадій проходження 

справи в суді від відкриття провадження у справі до розгляду справи по суті в 

судовому засіданні. Суд повинен забезпечити подання до судового розгляду всіх 

необхідних доказів. Суттєве місце в підготовці справи до судового розгляду 

займає збирання письмових доказів. 

Письмові докази можуть бути одержані двома способами: подані 

особами, які беруть участь у справі, і витребувані судом (ст.ст. 83,84 ЦПК 

України). 

В ухвалі суду про витребування письмових доказів вказується хто, який 

документ і до якого строку повинен подати до суду. 

У випадках, коли вимоги суду про подання письмових доказів не 

виконуються за умов, визнаних судом неповажними, до винних в цьому 

службових осіб та громадяни суд застосовує процесуальний примус. В той же 

час це не звільняє відповідних осіб від обов’язку подати письмовий доказ, що 

вимагається судом (ст.84 ЦПК України). 

Ми вже у попередніх розділах роботи звертали увагу, що Закон 

передбачає, що докази повинна подати сторона по справі або інший учасник 

справи. Сторони та інші учасники справи подають докази у справі 

безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися 

до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням 

позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або 

письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у 
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встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про 

це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; 

причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які 

підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на 

отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання 

учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити 

додатковий строк для подання вказаних доказів. (ст. 83 ЦПК України). 

Дослідження письмових доказів регулюється ст.229 ЦПК України, в якій 

вказується, що суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити 

докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, 

висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по 

суті справи, показаннями свідків, оглянути речові докази. Докази, що не були 

предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені судом в 

основу ухваленого судового рішення. Речові, письмові та електронні докази 

оглядаються у судовому засіданні, і пред’являються учасникам справи за їх 

клопотанням, а в разі необхідності - також свідкам, експертам, спеціалістам. 

Відтворення аудіо - і відеозапису проводиться в судовому засіданні або в іншому 

приміщенні, спеціально обладнаному для цього. Учасники справи можуть 

давати свої пояснення з приводу письмових, речових і електронних доказів або 

протоколів їх огляду, ставити питання експертам. Першою ставить питання 

особа, за клопотанням якої було викликано експерта. 

Методи дослідження письмових доказів по справах, щодо відшкодування 

шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мають свої 

особливості. Необхідно встановити всі ознаки поданого документу і розглядати 

його у співвідношенні з іншими доказами, такими як пояснення сторін, третіх 

осіб, показань свідків, речовими доказами, висновком експерта. 

Закон чітко встановлює правила оголошення особистої переписки 

громадян. Згідно із ст.236 ЦПК України вони можуть бути оголошені у 
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відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, між якими це листування і 

телеграфні повідомлення відбувалися.  

Одним із засобів доказування є речові докази. Законодавець визначає 

речові докази як предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які 

мають значення для справи (ст.97 ЦПК України). 

В науковій юридичній літературі висловлюються різні точки зору щодо 

визначення речових доказів. Питанням поняття та значення речових доказів 

присвячені роботи науковців-процесуалістів радянського періоду розвитку 

цивільного процесу, а саме К.С. Юдельсона, А.Ф.Клейнмана, С.В.Курильова, 

М.К.Треушникова, А.С.Козлова та інших. Вітчизняні процесуалісти також 

приділяли цим питання значну увагу у своїх роботах, зокрема С.С.Бичкова, 

О.О.Грабовська, В.В.Комаров, С.В.Васильєв, М.Б. Мельник, М.М.Ясинок, 

С.Я.Фурса, М.Й. Штефаната багато інших. 

Юдельсон К.С. розглядав речові докази з двох сторін: по-перше, речі 

можуть виступати доказами як об’єкти безпосереднього пізнання; по-друге, вони 

можуть мати значення доказових фактів - знаходження речі у відповідача може 

бути одним із доказів правопорушення [189, с.221]. 

М.К.Треушников під речовими доказами розуміє різні предмети, як і 

своїми властивостями, зовнішнім виглядом, змінами, місцем знаходження, 

приналежністю здатні підтверджувати або спростовувати наявність юридичних 

або доказових фактів, необхідних для правильного вирішення справи [158, 117]. 

Д.М.Чечот до речових доказів відносить предмети, які завдяки своїм 

властивостям, якості, зовнішньому вигляду, місцю знаходження можуть 

служити засобом встановлення фактів, обставин,що мають значення для справи 

[27 , 239]. 

Власов А.А. визначає речові докази як предмети матеріального світу, 

одержані з дотриманням встановленого законом процесуального порядку їх 

подання особами, які беруть участь у справі, або зібрані судом відповідно до 

вимог закону, для дослідження в судовому засіданні, які завдяки своїм 
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властивостям або місцю знаходження містять інформацію про факти, що мають 

значення у справі [22, с.10]. 

В деяких випадках в силу тих чи інших обставин суд не може 

безпосередньо дослідити речовий доказ. Тому він змушений одержувати 

інформацію утворювальну, другорядного характеру. Мова йде про фотографії, 

малюнки, зліпки тощо. Власов А.А. вважає, що їх процесуальна природа 

повинна бути визначена як утворювальні речові докази [22, с.11].  Іноді певні 

предмети матеріального миру утворюються штучним шляхом (одержані для 

дослідження, експериментальні зразки, деякі продукти життєдіяльності 

організму людини). В залежності від обставин справи один і той же документ 

може бути як письмовим так і речовим доказом. Причому в кожному випадку 

суд будуть цікавити як зміст, так і зовнішні якості документу. Ми поділяємо 

точку зору автора, що документ набуває значення речового доказу в тому 

випадку, коли доказове значення мають головним чином його зовнішні ознаки, 

відмінні особливості або місце знаходження, і навпаки, документ є письмовим 

доказом, якщо суд цікавить його зміст. 

С.В. Курильов вважав письмові докази як складові речових доказів [79, 

с.176]. А.С.Козлов бачить відмінність речових і письмових доказів в 

упорядкуванні засобу вираження інформації. Засіб вираження письмових доказів 

– знаки, виконуючи інформативну функцію і спеціально для суду не 

впорядковуються [60, с. 67-68]. 

С.В. Васильєв вказує, що на відміну від письмових доказів, які за змістом 

вказують на наявність чи відсутність фактів по справі, речові докази свідчать 

про розшукувані факти зовнішнім виглядом, певними якостями. Крім того, 

речові докази є такими, які не можна замінити у зв’язку з індивідуальними 

особливостями, в той час як письмові докази можуть бути замінені іншим 

засобом доказування [15, с.182]. 
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Таким чином більшість вчених бачать відмінність письмових доказів від 

речових в можливості їх заміни, в змісті документу, а також в засобі вираження 

інформації. 

Вивчаючи поняття речових доказів, А.С.Козлов прийшов до висновку, що 

предмети, речі як джерело даних не можуть виступати в процесі підставою 

висування версій і засобом одержання суб’єктивного образу фактів. Засобом 

судового пізнання можуть бути тільки одержані судом відомості, які несуть 

специфіку розшукуваної обставини і існування в формі природної інформації. 

Він розглядає речові докази як властивості, ознаки, стан предметів,які 

дозволяють суду в різних формах відображення одержати знання [60, с.69].  

Таке визначення речових доказів буде не зовсім точним. Із змісту закону 

вбачається, що речові докази - це предмети, а не властивості предметів, які 

мають значення для справи. А особа,яка ставить клопотання про представлення 

речових доказів або представляючи певний доказ, повинна вказати які обставини 

можуть бути встановлені поданими доказами. Інакше кажучи, в суд подається 

сама річ, предмет, а при неможливості її доставки, проводиться огляд на місці, і 

суд вивчає, досліджує предмет з урахуванням правил належності доказів. Якщо 

річ (предмет) втратить якісь властивості на момент дослідження їх судом, то це 

не позбавляє суд права дати оцінку поданому речовому доказу. Як зазначав 

К.С.Юдельсон, головне полягає в тому, щоб використати речові докази в усіх 

випадках, коли вони можуть бути корисними для встановлення істини, і 

піддавати їх оцінці разом з усіма іншими даними справи у сукупності [189, с. 

220]. 

Дослідження речових доказів відбувається шляхом огляду в судовому 

засіданні судом і особами,які беруть участь у справі. В разі необхідності речові 

докази можна оглядати і досліджувати за місцем їх знаходження. Про огляд на 

місці і проведені при огляді дії складається протокол, що підписується всіма 

особами,які беруть участь в огляді. До протоколу додаються разом з описом усі 

складені або звірені під час огляду плани, креслення, фотокартки тощо. Особи, 
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які беруть участь в огляді на місці, можуть подавати свої зауваження на 

протокол огляду (ст.85 ЦПК України). 

Суди рідко виконують таку процесуальну дію як огляд на місці. Це 

можна пояснити великою завантаженістю в роботі, та справи, де необхідно 

виконати таку дію трапляються не часто.  

Таким чином,огляд на місці провадиться тоді, коли для оцінки певних 

об’єктів (речей, предметів, будівель тощо) не треба мати спеціальні знання, а 

результати будуть очевидними для кожної особи [163, с. 26]. 

У сучасному житті кожної людини, посилюється роль інформаційно-

телекомунікаційних систем. Кожного дня ми користуємось електронними 

приладами обмінюючись повідомленнями, керуючи автомобілем, готуючи їжу, 

працюючи тощо. Предмети, які нас оточують є предметами матеріального світу, 

вони здатні зберігати в собі інформацію про певні події та про нас. Проте існує і 

віртуальний інформаційний простір, в якому про нас зберігається чимало 

інформації та про наші вчинки, вчинки інших осіб. Маршрути нашого руху, 

геолокаційні данні в фотографіях, записи у соціальних мережах, та інше. 

Вказаний простір зберігає інформацію, яка в тому числі може бути використана 

в суді як доказ. 

Як визначає закон, електронними доказами є 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).  

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, 

засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного 
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підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". 

Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії 

електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази 

в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова 

копія електронного доказу не вважається письмовим доказом. Учасник справи, 

який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього 

або іншої особи оригіналу електронного доказу. Якщо подано копію (паперову 

копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної 

ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. 

Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить 

під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ 

не береться судом до уваги. (ст. 100 ЦПК України). 

На нашу думку закон в цьому положенні містить суттєву ваду, яка 

випливає з форми електронного доказу та відрізняє його від інших доказів. На 

відміну від письмового доказу, електронний доказ у цифровому виразі це 

послідовність машинних кодів (символів), які відповідним чином при обробці на 

комп’ютері (зчитуванні або відтворенні) дають можливість людині сприймати 

інформацію, яка міститься у цьому доказі. За своєю природою машинний код це 

послідовність певних символів записана відповідно до певних правил виконання 

такого коду на комп’ютері, яка містить в собі інформацію про певний об’єкт і як 

правило такий код виконується на всіх комп’ютерах однаково. Визначити 

першоджерело електронного доказу дуже важко, а в більшості випадків навіть не 

можливо. Тому є дуже суперечливим поняття оригінальності електронного 

доказу. Наприклад створивши світлину на фотоапараті, сам фотоапарат робить 

спеціальний запис на носій інформації, в якому міститься код при відтворенні 

якого на комп’ютері людина бачить зображення. Проте для відтворення такого 

роду інформації зазвичай такі електронні записи у вигляді файлів переносяться з 

одного носія на інший, а так може відбуватись багато разів. Таким чином в 

певному просторі починає існувати невизначена кількість копій інформації в 
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електронному вигляді які є незмінними та повністю ідентичними, відрізнити 

оригінал від копії не можливо. На допомогу у визначенні оригінальності 

електронного доказу може прийти інформація про час його створення, і 

примірник, який містить в собі інформацію про власне створення раніше за інші 

може вважатися оригіналом. Однак такий спосіб визначенні оригінальності є не 

більше ніж додатковою інформацією про доказ, яка між іншим дуже просто 

спотворюється. 

Досить дивним є положення статті 85 ЦПК України, в якому зазначено, 

що у випадку неможливості доставлення до суду електронних доказів, вони 

будуть оглянуті судом за місцем їх знаходження. З таким визначенням закону не 

можна погодитись, оскільки місце знаходження електронного доказу 

визначається місцем зберігання коду такого доказу, який може бути скопійовано 

в залежності від його об’єму.  

Електронний доказ не можна пов’язувати з певним місцем або 

територією, оскільки в такому випадку матиме місце дослідження речового 

доказу, який містить в собі певну інформацію в електронному вигляді. Тобто не 

кожна інформація в електронному вигляді є електронним доказом. Електронна 

копія письмового доказу не вважається електронним доказом (ст.95 ЦПК 

України) тощо. 

Слід звернути увагу, що електронні докази також необхідно 

класифікувати за такими характеристиками: по суб’єкту створення (людиною, 

автоматичною машиною – комп’ютером без участі людини, сукупністю 

обчислювальних процесів декількох машин) по характеру зберігання (як файл, 

як запис у базі даних, як запис певного масиву не класифікованої інформації 

технічного характеру), за характеристикою збереженої інформації (графічні 

данні, текстові данні, математичні данні тощо.). 

Вважаємо, що в залежності від класифікації електронних доказів, судам 

слід застосовувати відповідні правила оцінки доказів аналогічні з іншими 

доказами, враховуючи лише притаманну електронним доказам специфіку. 
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Таким чином, закон не містить чіткої конкретної відповіді на питання, що 

таке електронний доказ. Натомість положення певних статей прямо суперечать 

визначеній у статті 100 ЦПК України спробі окреслити електронний доказ як 

первну послідовність інформації, яка зберігається в електронному вигляді. 

 

3.2. Показання свідків у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Показання свідків є одним із засобів доказування у справах про 

відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Вони знайшли широке застосування в цивільному процесі. Показання свідків 

можна визначити як повідомлення суду відомостей (фактичних даних) про 

обставини,що мають значення для справи. 

 Процесуальний Закон встановлює, що свідком може бути кожна особа, 

якій відомі будь-які обставини, що відносяться до справи (ст.90 ЦПК України). 

Виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. У заяві про 

виклик свідка зазначаються його ім’я, місце проживання (перебування) або 

місце роботи, обставини, які він може підтвердити. Заява про виклик свідка має 

бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа 

розглядається в порядку спрощеного позовного провадження - до початку 

першого судового засідання у справі.  

В ухвалі про відкриття провадження у справі або в іншій ухвалі, якою суд 

вирішує питання про виклик свідка, суд попереджає свідка про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве показання чи відмову від давання 

показань на вимогу суду. (ст. 91 ЦПК України) 

А.Г. Коваленко пропонувала показання свідків як засоби доказування, 

враховуючи характер їх джерела, відносити до особистих доказів. В залежності 

від способу утворення ділити їх на первинні та похідні. Тобто, особи, які знають 

про обставини особисто, безпосередньо, становлять першоджерело інформації. 

Ті ж особи, які знають про наявність обставин із слів інших, будуть являти 
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собою похідні засоби доказування. Коваленко А.Г. вважала, що в тих випадках, 

коли свідок не може вказати на джерело своїх відомостей про факти, то такі 

показання не можна вважати доказами [65, 45]. Щодо останнього застереження, 

воно і досі є актуальним. 

В статті 70 ЦПК України визначається, що не можуть бути свідками 

недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на 

лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні 

або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для 

справи, або давати показання, також особи, які за законом зобов’язані зберігати 

в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з наданням професійної 

правничої допомоги або послуг посередництва (медіації) під час проведення 

позасудового врегулювання спору, - про такі відомості, священнослужителі - 

про відомості, одержані ними на сповіді віруючих, судді та присяжні - про 

обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 

судового рішення, або про інформацію, що стала відома судді під час 

врегулювання спору за його участю, та інші особи, які не можуть бути допитані 

як свідки згідно із законом чи міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, без їхньої згоди. 

Крім того, особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути 

допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних 

представництв - без згоди дипломатичного представника. 

Зайцев І.М. вказував на те, що розгляд багатьох категорій справ 

відбувається без допиту свідків, оскільки чинним законом передбачається, що 

майже всі юридично значимі обставини цивільного обороту, життя та діяльності 

людей повинні бути оформлені документально. Він підкреслював, що свідки 

необхідні в таких випадках: а) якщо факти, які мають значення для справи не 

можуть бути закріплені в певному документі за своєю природою (наприклад, 

факт утримання); б) якщо, документи, які підтверджують певні обставини 

загублені і немає можливості їх відновити; в) свідки необхідні для уточнення чи 
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спростування відомостей, які містяться в актах, довідках, протоколах, листах та 

розписках [20, с.176].  

Ми повністю погоджуємось і підтримуємо таку точкою зору. Адже саме 

показання свідків по багатьом справам є основним засобом доказування. 

Проаналізуємо чи є це так саме і у справах, щодо відшкодування шкоди 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тому особливе значення 

набуває дослідження та оцінка показань свідків судом.  

Закон передбачає, що свідок зобов’язаний з’явитись до суду і дати 

правдиві показання про відомі йому обставини. Своєю участю в цивільному 

процесі свідки допомагають суду з’ясувати дійсні обставини справи і 

взаємовідносини сторін. Неявка їх чи відмова від показань в суді або дача 

завідомо неправдивих показань є підставою для застосування передбачених 

законом певних санкцій. 

Оцінка доказів - завершальна стадія процесу доказування, в якій суд на 

підставі зібраних доказів робить висновок про їх достовірність та достатність. 

Мухін І.І., вважає, що достовірність може бути встановлена не на підставі будь-

яких правил, які взагалі існують, а тільки виходячи із конкретних обставин 

справи, із суті та особливостей самого доказу [90, с.12]. 

Юдельсон К.С., вказував на те, що для того щоб правильно визначити 

достовірність показів свідків, необхідно не тільки встановити відношення свідка 

зі сторонами і їх фактичну зацікавленість у вирішенні справи, але й перевірити 

достовірність показань свідків у вивченні умов сприймання фактів, стосовно 

яких свідок дає суду покази [189, с. 189]. 

Тому ми вважаємо, що в якості доказів можна використовувати 

об’єктивні, ясні, несуперечливі показання свідків для встановлення обставин по 

справі при ухваленні законного та обґрунтованого рішення. Для того, щоб 

одержати достовірні докази, необхідно дотримуватись передбачених законом 

гарантій. С.В. Курильов неодноразово підкреслював, що крім загальних гарантій 
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необхідно неодмінно використовувати і спеціальні гарантії (наприклад, 

встановлений законом порядок допиту свідків) [79, с. 160]. 

Таким чином, судам при розгляді конкретних справ необхідно широко 

застосовувати показання свідків. Але щоб цей засіб доказування мав певну 

цінність, допомагав суддям у встановленні обставин по справі необхідно, щоб 

були усунуті будь-які протиріччя в показаннях свідків. Необхідно проводити 

допит тільки тих свідків, які безпосередньо мають відомості про належні факти. 

Проводити допит свідків як з боку позивача так і з боку відповідача, і нарешті 

оцінювати показання свідків у сукупності із іншими доказами. 

Пояснення сторін і третіх осіб складає одне з найважливіших засобів 

доказування. Якщо сторони - це основні учасники процесу, то на відміну від 

сторін треті особи вступають або залучаються до участі в справі вже розпочатій 

сторонами для захисту своїх прав або охоронюваних законом інтересів 1 мають 

матеріально-правову та процесуальну заінтересованість,яка не співпадає із 

інтересами сторін. 

Закон передбачає, що сторонами в цивільному процесі є позивач та 

відповідач (ст.42 ЦПК України). Це дуже вузьке визначення поняття сторін. 

Необхідно враховувати, що сторони перш за все - це суб’єкти спірного 

матеріально-правового відношення, яке розглядається судом. Якщо об'єктом 

нашого дослідження є справи про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, то сторонами по справах, що виникають із 

даних відносин виступають суб’єкти спірного правовідношення пов’язаного з 

відшкодуванням такої шкоди, які мають протилежні юридичні інтереси, 

матеріально-правовий спір між якими повинен вирішити суд. 

Особливість розгляду справ про відшкодування шкоди завданої внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди полягає в тому, що завжди суб’єктами спірних 

правовідносин виступають учасники дорожнього руху. В теорії цивільного 

процесуального права позивачем виступає суб’єкт спірного суб’єктивного права 

або охоронюваного законом інтересу, який особисто порушив в суді цивільну 
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справу або вступив в процес, який розпочали на захист його прав і інтересів інші 

особи, яким по закону надане таке право. 

Досліджуючи пояснення сторін і третіх осіб необхідно звернути увагу, 

що цивільне процесуальне законодавство в контексті розуміння цих пояснень як 

засобу доказування змінювалося неоднарозово.  

К.С. Юдельсон свого часу звертав увагу, що треба враховувати той факт, 

що сторони та треті особи весь час присутні в залі судового засідання і не 

відповідають за відмову від пояснень і за дачу завідомо неправдивих відомостей 

про факти [81, с. 404-405].  

Втім ситуація змінилася докорінно, але залишилося незмінним те, що 

вони, на відміну від інших учасників процесу, можуть дати більше інформації по 

суті спору. Саме тому їх безпосередня участь в процесі має величезне значення і 

суд повинен прийняти всі необхідні заходи, щоб забезпечити явку сторін та 

третіх осіб для участі в судовому розгляді справи. 

Але цивільний процесуальний закон передбачає можливість розгляду 

справи у відсутності сторони (ст.223 ЦПК України). 

Законодавець спеціально передбачив наслідки неявки сторін в судове 

засідання. Так,згідно із статтею 223 ЦПК України у разі неявки у судове 

засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином 

повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду 

справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Суд відкладає розгляд 

справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку за 

умови, що відбулась неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого 

відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце 

судового засідання, чи що мала місце перша неявка в судове засідання учасника 

справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він 

повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними. Крім того, суд 

відкладає розгляд справи у зв’язку з виникнення технічних проблем, що 

унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, 
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крім випадків, коли судове засідання може відбутися без участі такої особи, у 

разі необхідності витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи 

обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах 

підготовчого провадження, якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала 

заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати 

позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі 

беруть участь їх представники. Якщо учасник справи або його представник були 

належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за 

відсутності такого учасника справи у разі, неявки в судове засідання учасника 

справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин 

неявки, повторної неявки в судове засідання учасника справи (його 

представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки, неявки 

представника в судове засідання, якщо в судове засідання з’явилася особа, яку 

він представляє, або інший її представник, неявки в судове засідання учасника 

справи, якщо з’явився його представник, крім випадків, коли суд визнав явку 

учасника справи обов’язковою. У разі повторної неявки в судове засідання 

відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі 

наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення). 

У разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних 

причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву 

без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за 

його відсутності, і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору. 

Наслідки, визначені частинами третьою - п’ятою цієї статті, настають і в разі, 

якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового засідання. У 

разі розгляду справи за відсутності позивача або відповідача суддя-доповідач 

оголошує стислий зміст позовної заяви або відзиву відповідно.  У разі 

відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з’явилися. Тільки 

у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються 

знову. Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала. 
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Автор вважає, що дуже важливо виховувати у громадян повагу до суду, 

треба суворо ставитись до тих осіб, які перешкоджають роботі судів, які 

перешкоджають швидкому і якісному розгляду справ. 

Обов’язкова участь сторін та третіх осіб при розгляді справи, їх 

пояснення по суті спору є реалізацією принципів диспозитивності та 

змагальності. Диспозитивність полягає у наданні заінтересованим особам 

можливості вільно здійснювати свої права та обов’язки, здійснювати 

процесуальні дії на відкриття провадження у справі, розвиток та закриття 

провадження в справі, а також використовувати інші процесуальні засоби з 

метою захисту суб’єктивних, майнових та особистих немайнових прав та 

охоронюваних законом інтересів, державних та громадських інтересів під 

контролем за активною допомогою суду. 

Змагальність тісно пов’язана із диспозитивністю, оскільки, згідно із 

статтею 13 ЦПК України необхідні суду відомості про юридичні факти, які 

складають предмет доказування, а також докази, якими вони підтверджуються, 

представляють перш за все сторони. Кожна із сторін повинна доказати ті 

обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. 

Саме тому цивільний процесуальний закон наділяє сторони таким широким 

спектром прав та обов’язків. Вони мають право знайомитись із матеріалами 

справи, брати участь у судових засіданнях, представляти докази та брати участь 

у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові 

пояснення суду, представляти свої доводи, міркування та заперечення (ст.49 

ЦПК України). Реалізація принципів диспозитивності та змагальності в 

цивільному процесі допомагає всебічному, повному та об’єктивному 

встановленню дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін. 

М.К.Треушников в поясненнях сторін виділяє наступні елементи: а) 

відомості про факти, тобто докази; б) волевиявлення; в) міркування про 

юридичну кваліфікацію правовідносин; г) мотиви, аргументи, за допомогою 
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яких кожна із сторін висвітлює фактичні обставини у вигідному для себе 

аспекті; д) вираз емоцій,настрою [158 ,с.80]. 

В юридичній літературі, ще на початку 60-х років пропонували 

пояснення сторін як засобу доказування ділити на твердження та визнання [78, 

с.58]. Під твердженнями розуміють відомості, які при їх повідомленні сторона 

повинна підтвердити іншими даними (доказами), оскільки вони перебувають в 

основі позову або заперечень проти нього. Визнання має на увазі повідомлення 

однією стороною фактів, які повинна довести інша сторона [15, с.349]. 

В науці цивільного процесуального права розрізнюють визнання сторони 

як доказ та визнання стороною предмета позову. В.В. Комаров розмежовує 

визнання фактів як докази та визнання позову як самостійну процесуальну дію, 

пов’язану із принципом диспозитивності [76, с.499]. Він вважає, що визнання 

факту звільняє іншу сторону ( третю особу) від його доказування, якщо суд 

визнає цей факт встановленим. Визнання позовних вимог набирає юридичної 

сили тільки тоді коли воно прийняте судом, тобто має бути постановлена ухвала 

[76, с.499]. 

На думку А.Г. Коваленко більш вірною є позиція про розмежування 

визнання, на факти як докази і визнання позову, пов’язане із розпорядчими 

діями, які знаходять відображення в принципі диспозитивності [65, c.9]. 

Закон чітко формулює, що сторони, треті особи та їхні представники за 

їхньою згодою, в тому числі за власною ініціативою, якщо інше не встановлено 

цим Кодексом, можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що 

мають значення для справи.(ст. 92 ЦПК України). 

Крім того, законом передбачено письмове опитування учасників справи, 

як свідків (ст.. 93 ЦПК України). Так, учасник справи має право поставити в 

першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти 

запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для 

справи. Учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов’язаний 

надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до 
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учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша 

посадова особа за його дорученням. Відповіді на запитання подаються до суду 

учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою 

юридичної особи у формі заяви свідка не пізніш як за п’ять днів до підготовчого 

засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - до 

першого судового засідання. Копія такої заяви свідка у той самий строк 

надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання. У заяві свідка 

зазначаються 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, 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. Якщо поставлене запитання пов’язане з наданням 

відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи 

разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи 

електронних доказів. 

Законом також передбачено, що учасник справи має право відмовитися 

від надання відповіді на поставлені запитання з підстав, визначених статтями 70, 

71 ЦПК України, або якщо поставлене запитання не стосується обставин, що 

мають значення для справи, також якщо учасником справи поставлено більше 

десяти запитань. 

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен 

повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на 

запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави 

для відмови відсутніми та зобов’язати учасника справи надати відповідь. 

Згідно із ч.4 ст.206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову 

суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення 
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позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує 

права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у 

прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд. В цьому 

й полягає особливість принципу змагальності в цивільному процесі. Суд може 

вважати визнаний факт встановленим, коли у нього не виникає сумніву в тому, 

що визнання відповідає чинним обставинам справи, не порушує будь-чиїх прав і 

законних інтересів і що воно не зроблено під впливом обману, насильства, 

погрози, помилки або з метою приховання істини. 

Питання про визнання фактів носить дискусійний характер. Одні автори 

вважають, що не можна поділяти визнання фактів на судові та позасудові. Так, 

С.В.Курильов вважав що позасудові визнання неможна розглядати як судові 

докази [79, с. 59]. 

Інші автори, навпаки, вважають, що визнання поділяються на судові та 

поза судові. В.В. Комаров, С.В. Васильєв та інші науковці класифікують 

визнання фактів на судові та поза судові. Судове визнання здійснюється у 

судовому засіданні чи у письмовій заяві стороною або третью особою[62, с.499]. 

Поза судове визнання здійснюється поза процесом, таке визнання не є доказом у 

справі та потребує доказування [15, с.350]. 

На практиці часто зустрічаються судові визнання при розгляді справ, 

щодо відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди. Як приклад, у постанові Верховного Суду від 14 лютого 2018 року по 

справі № 760/5736/15-ц, зазначено, що 10 грудня 2012 року у м. Києві на 

перехресті вул. Харківське Шосе та вул. Кунанбаєва сталася ДТП за участю 

автомобіля «Форд Фокус», яким керував ОСОБА_2 та автомобіля «Деу Ланос», 

яким керував ОСОБА_3 Власником автомобіля «Деу Ланос» є ОСОБА_4. 

Постановою Дарницького районного суду м. Києва від 28 грудня 2012 року 

ОСОБА_2 визнано винним у скоєнні ДТП. Цивільно-правова відповідальність 

ОСОБА_2 на момент настання ДТП була застрахована у ПрАТ «СК «Україна». 

Відповідач не повідомив ПрАТ «СК «Україна» про настання страхового 
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випадку. 14 грудня 2012 року власник автомобіля «ДеуЛанос» ОСОБА_4, якому 

в результаті ДТП з вини відповідача було спричинено майнову шкоду, звернувся 

із заявою до ПрАТ «СК «Україна» про виплату страхового відшкодування. 

Позивачем на основі акту огляду транспортного засобу було складено 

розрахунок суми страхового відшкодування та страховий акт від 28 лютого 2013 

року. Враховуючи вищевикладене та надані документи щодо події, яка мала 

місце 10 грудня 2012 року, позивачем було прийнято рішення про виплату 

страхового відшкодування в розмірі 5708 грн 72 коп., яке було сплачено 

ОСОБА_4 страховиком згідно з платіжним дорученням від 22 квітня 2013 року. 

ПрАТ «СК «Україна» на адресу ОСОБА_2 було направлено вимогу про сплату 

5708 грн 72 коп. у рахунок виплаченого страхового відшкодування. ОСОБА_2 

вважав, що він з поважних причин не виконав вимоги підпункту 33.1.2 пункту 

3.1 статті 33 Закону № 1961-IV, у редакції, яка була чинною на момент 

виникнення спірних правовідносин. Відповідач вказував що ОСОБА_4 - власник 

пошкодженого автомобіля вже 14 грудня 2012 року звернувся із заявою до ПрАТ 

«СК «Україна» про виплату страхового відшкодування, тому останній своєчасно 

дізнався про ДТП. Відповідно до підпункту «ґ» підпункту 38.1.1 пункту 38.1 

статті 38 Закону № 1961-IV у редакції, яка була чинною на момент виникнення 

спірних правовідносин, страховик після виплати страхового відшкодування має 

право подати регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого 

транспортного засобу, який спричинив ДТП, якщо він не повідомив страховика 

у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього 

Закону. Законом України від 17 лютого 2011 року № 3045-VI «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних 

пригод та виплати страхового відшкодування» внесено зміни у статтю 33 Закону 

№ 1961-IV, зокрема розширено перелік обов'язків учасників ДТП, у зв'язку із 

чим обов'язок вжиття заходів для невідкладного, але не пізніше трьох робочих 

днів повідомлення страховика про настання ДТП був викладений уже в 

підпункті 33.1.4 пункту 33.1 статті 33 Закону № 1961-IV. Проте вказані зміни 
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щодо нумерації зазначеного підпункту до підпункту «ґ» підпункту 38.1.1 пункту 

38.1 статті 38 Закону № 1961-IV, у якому міститься відсилання на відповідні 

номери пунктів та підпунктів статті 33 цього Закону щодо строків та умов 

обов'язкового повідомлення страховика про настання ДТП, внесені не були. 

Відповідно до підпункту 33.1.4 пункту 33.1 статті 33 Закону № 1961-IV, у 

редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин, у разі 

настання ДТП, яка може бути підставою для здійснення страхового 

відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний 

до такої пригоди, зобов'язаний невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з 

дня настання ДТП, письмово надати страховику, з яким укладено договір 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, 

передбачених статтею 41 цього Закону, - Моторне (транспортне) страхове бюро 

України), повідомлення про ДТП установленого Моторним (транспортним) 

страховим бюро України зразка, а також відомості про місцезнаходження свого 

транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою 

адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги 

виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально. Отже, з 

огляду на зміст наведених правових норм можна зробити висновок, що в разі, 

якщо страхувальник або водій забезпеченого транспортного засобу, який 

спричинив ДТП, не повідомив у встановлені строки страховика про настання 

такої події, внаслідок чого в останнього виникли необґрунтовані виплати, то 

після виплати страхового відшкодування страховик має підстави для регресного 

позову до страхувальника. 

 Висновки апеляційного суду узгоджуються з правовою позицією 

висловленою у постановах Верховного Суду України від 16 вересня 2015 року у 

справі № 6-284цс15, від 30 березня 2016 року у справі № 6-186цс16, від 22 

червня 2016 року у справі № 6-1253цс16. На підставі вказаного апеляційний суд 

дійшов правильного висновку, що встановлений обов'язок особи невідкладно, 

але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, яка може бути підставою 
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для здійснення страхового відшкодування, письмово повідомити страховика про 

настання ДТП. Такий обов'язок установлений законодавством для надання 

страховику можливості перевірити обставини ДТП власними силами і запобігти 

необґрунтованим виплатам. Апеляційним судом установлено, що факт настання 

страхового випадку ніким не оспорюється. Він зафіксований правоохоронними 

органами; відповідач, як особа, винна в ДТП, притягнутий до адміністративної 

відповідальності. Сам позивач його визнав, добровільно сплативши страхове 

відшкодування.  

Враховуючи зазначене, апеляційний суд дійшов обґрунтованого 

висновку, що сам по собі факт неповідомлення відповідачем страховика про 

настання страхового випадку не може бути покладений в основу ухвалення 

рішення, яке повинно базуватись на загальних положеннях про відшкодування 

збитків у позадоговірних зобов'язаннях, адже регресні зобов'язання входять до 

групи позадоговірних, тому спори з них мають вирішуватись у загальному 

порядку відшкодування збитків. Доводи касаційної скарги про те, що не 

повідомивши протягом трьох робочих днів з дня настання ДТП страховика про 

настання страхового випадку, ОСОБА_2 порушив вимоги закону, не приймалися 

до уваги колегією суддів, оскільки сам по собі факт такого неповідомлення 

водієм забезпеченого транспортного засобу за умови здійснення повідомлення 

страховика іншим учасником ДТП, не свідчить про не інформованість 

страховика щодо настання ДТП та неможливість встановлення ним обставин 

пригоди [105]. 

Доказове значення має тільки судове визнання фактів, тому що воно 

безпосередньо робиться в суді, безпосередньо сприймається суддями. Визнання 

певного факту, зробленого поза судового засідання, якщо воно не підтверджено 

судовим визнанням потребує доказування на загальних підставах. Повертаючись 

до вище згаданого прикладу, можна ще так його прокоментувати. У своїй 

постанові від 11 квітня 2018 року, у справі №456/2964/15, Верховний суд 

зазначає, що 0 грудня 2014 року водії вказаних транспортних засобів, що були 
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учасниками ДТП, спільно склали повідомлення про ДТП (європротокол) у 

порядку, передбаченому пунктом 33.2 статті 33 Закону України від 01 липня 

2004 року «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» (з урахуванням Закону України від 17 

лютого 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування»). 

Цього ж дня ОСОБА_1 і представник ТОВ «Стрийське АТП» письмово 

повідомили ПрАТ АСК «Скарбниця» про настання ДТП і її обставини (а. с. 43, 

55). За заявою ПрАТ АСК «Скарбниця» ФОП ОСОБА_4 оглянув пошкоджений 

транспортний засіб ОСОБА_1 і 12 грудня 2014 року склав відповідний акт, а 20 

січня 2015 року - звіт про оцінку вартості відновлювального ремонту з 

урахуванням зносу, сума якого складає 8 937,98 грн (а. с. 9-28). 10 січня 2015 

року ОСОБА_1 подав заяву до ПрАТ АСК «Скарбниця» для отримання 

страхового відшкодування (а. с. 8). 08 квітня 2015 року ПрАТ АСК «Скарбниця» 

відмовило ОСОБА_1 у виплаті страхового відшкодування (а. с. 29). Вирішуючи 

даний спір, суди попередніх інстанцій, дослідивши наявні у матеріалах докази 

окремо та у їх сукупності, дійшли висновку про те, що мотиви, наведені в 

обґрунтування відмови страховика у сплаті страхового відшкодування 

ОСОБА_1, не ґрунтуються на наданих позивачем документах (повідомленні про 

ДТП, поясненнях, фотознімках) та не узгоджуються з фактичними обставинами 

справи, що мали місце під час ДТП, зазначеними водіями транспортних засобів - 

учасниками ДТП. Колегія суддів погодилась з такими висновками та 

задовольнила касаційну скаргу. 

Докази по кожній справі про відшкодування шкоди завданої внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди підлягають старанному дослідженню та 

вивченню судом. 

 Вони або не приймаються, або можуть бути покладені в основу рішення.  

С.В. Васильєв відмічав, що неправдивість поданих сторонами відомостей 

про необхідні факти може бути встановлена як із самих поданих відомостях про 
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обставини (якщо не відповідають відомим нам зв’язкам), так і виникнути 

шляхом дослідження та оцінки інших доказ [15, с.351]. 

Закон передбачає, що при дослідженні матеріалів справи необхідно чітко 

додержуватись принципів цивільного процесуального права, в тому числі 

принципу безпосередності. 

Суд повинен безпосередньо дослідити докази по справ і заслухати 

пояснення осіб, які беруть участь у справ і, допитати свідків тощо. Позивач 

повідомляє суду про факти, що обґрунтовують його позовні вимоги із 

посиланням на докази, що підтверджують ці факти. Відповідач позов може 

визнати (частково або повністю) або подати суду свої заперечення також із 

посиланням на доказовий матеріал (ст.229 ЦПК України). 

Всілякі недоліки призводять до прийняття судом необґрунтованого 

рішення, порушуючи тим самим принципи оцінки доказів. М.К. Треушников 

вказував, що належна оцінка доказів велике значення для ухвалення законного і 

обґрунтованого судового рішення [25, с.283]. Він вважав, що помилки в судовій 

практиці допускаються з таких причин: по-перше, суди не завжди повідомляють 

та викликають в судове засідання осіб, чиї пояснення одержані у порядку 

судового доручення або забезпечення доказів, тоді як за ними залишається право 

особистої участі в процесі; по-друге, суди часто не оголошують та не 

досліджують письмові пояснення сторін, в той же час посилаючись на них в 

судовому рішенні [158, 88]. 

А.Г. Коваленко вважає, що дуже часто суди обмежуються лише 

поясненнями сторін, не досліджуючи всебічно їх доводи у судовому засіданні. 

Але ж суд повинен був би пропонувати сторонам представити докази, які б 

підтверджували достовірність їх пояснень і не вимагати їх з своєї ініціативи [65, 

с.15]. 

Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що факти, які 

мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їхньою згодою можуть 

бути допитані як свідки (ст. 234 ЦПК України). 
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Тож велика роль в ухваленні законного та обґрунтованого рішення 

відводиться оцінці показань свідків. Іноді в судовій практиці зустрічаються 

рішення, які ґрунтуються тільки на показах свідків. В таких випадках більшість 

судових рішень скасовується тому, що для встановлення обставин по справі 

необхідно порівняти докази сторін з іншими доказами. 

Таким чином, аналізуючи теоретичні розробки та вивчаючи спірні 

питання судової практики щодо засобу доказування як показання свідків, автор 

прийшов до висновку що хоча він( такий засіб доказування) і є провідним, але 

судове рішення не можна обґрунтовувати засновуючись тільки на ньому одному. 

Слід враховувати, що фактичні дані, одержані із конкретного засобу доказування 

повинні мати властивості внутрішнього узгодження, тобто в кожному окремо 

взятому доказі фактичні дані не повинні суперечити самим собі і містити 

протилежні взаємовиключні твердження.  

Окремо слід звернути увагу на судову практику, щодо доказів, які 

стосуються відшкодування шкоди на підставі пояснень сторони (показань як 

свідка). 

Так, у своєму рішенні від 01 жовтня 2018 року, Ленінський районний суд 

міста Харкова вказує наступне: «В липні 2018 року ОСОБА_1 звернулась до 

Ленінського районного суду м. Харкова з вище зазначеним позовом. В 

обґрунтування своїх вимоги позивачка зазначила, що 04.04.2018 року по вулиці 

Полтавський шлях 188 в м. Харкові , відповідач управляючи автомобілем 

«ВАЗ», державний номер АХ 9217АН , припустився зіткнення з автомобілем 

«ДЕУ» д/н АХ 2843АМ який належав позивачці. У результаті чого, автомобілю 

ОСОБА_1 були причинені значні технічні пошкодження. Вартість ремонту 

автомобіля позивача становить 11000 грн. які вона прохає стягнути з відповідача 

на свою користь. Окрім того позивач прохає стягнути моральну шкоду яку 

оцінила у 8000 грн. обґрунтовуючи її тим що відповідач свідомо, тривалий час 

ухиляється від відшкодування збитків, постійно обіцяючи це зробити, внаслідок 
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чого ОСОБА_1 змушена була обходитись без пошкодженого автомобілю маючи 

значні незручності у вихованні дітей. 

Ухвалою Ленінського р/с м. Харкова від 23.07.18 року провадження в 

справі відкрито в порядку спрощеного позовного провадження без виклику 

сторін. 

Копією паспорту ОСОБА_2 встановлено що він зареєстрований за 

адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (с.с.11). 

Відповідач отримавши 28.07.18 року копію позовної заяви разом з 

ухвалою про відкриття провадження правом на подання відзиву не скористався. 

Суд вважає, що відповідач без поважних причин не подав відзив, тому, 

при відсутності заперечень в позовній заяві з боку позивача, вирішує справу на 

підставі наявних в ній доказів та матеріалів і ухвалює рішення при заочному 

розгляді справи, що відповідає вимогам ст. 280 ЦПК України. 

Суд, дослідивши матеріали справи встановив наступні факт та відповідні 

їм правовідносини: 

матеріалами справи, а саме копією розписки, встановлено що 04.04.2018 

року близько 17-00 року у м. Харкові сталося ДТП між автомобілем «ВАЗ», під 

керуванням ОСОБА_2 та автомобілем «ДЕУ» під керуванням ОСОБА_3 

внаслідок чого було пошкоджено автомобіль позивачки. Вказане 

підтверджується також фотокопіями пошкоджень на автомобілі НОМЕР_1 (с.с. 

8). 

Згідно до вимог ст. 1188 ч. 1 п. 1 ЦК України шкода, заподіяна внаслідок 

взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних 

підставах, а саме: шкода заподіяна одній особі з вини іншої особи, 

відшкодовується винною особою. 

ОСОБА_2 власноручно написав розписку в якій факт заподіяння шкоди 

визнав та зобов’язався у строк до 06.04.18 року виплатити позивачці грошову 

суму у розмірі 11000 грн. ( а.с. 7). 
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Згідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної 

шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, 

у душевних стражданнях, яких особа зазнала у звязку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, знищення чи пошкодження її майна. 

Відповідно до вимог ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана особі, 

зокрема, неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за 

наявності її вини. 

Згідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного суду України від 31 

березня 1995 року № 4 обов’язковому з’ясовуванню при вирішенні спору про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої 

шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між 

шкодою і протиправними діяннями заподіювача та вини останнього в її 

заподіянні. Особа звільняється від відповідальності по відшкодуванню 

моральної шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. 

Деліктна відповідальність за загальним правилом настає лише за 

наявності вини заподіювача шкоди. Шкода - це зменшення або знищення 

майнових чи немайнових благ, що охороняються законом. Протиправною - є 

поведінка, що не відповідає вимогам закону або договору, тягне за собою 

порушення майнових прав та інтересів іншої особи і спричинила заподіяння 

збитків. Причинний зв'язок як елемент цивільного правопорушення виражає 

зв'язок протиправної поведінки та шкоди, що настала, при якому протиправність 

є причиною, а шкода - наслідком. 

При цьому в деліктних правовідносинах саме на позивача покладається 

обов'язок довести наявність шкоди та її розмір, протиправність поведінки 

заподіювача шкоди та причинний зв'язок такої поведінки із заподіяною шкодою. 

Отже, позивач повинен довести не тільки протиправність поведінки 

відповідача, а й наявність самої моральної шкоди та причинний зв'язок між 

поведінкою відповідача та заподіяною шкодою. 
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Обґрунтовуючи суму моральної шкоди позивач жодним розрахунком її 

не обґрунтовує. 

Суд вважає згідно вимог п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України, від 27 березня 1992 року суму моральної шкоди в розмірі 8000 грн. 

завищеною. 

Разом з тим,враховуючи практику Європейського Суду[139],зокрема 

рішення від 28.05.1985 року Серія А & ;96 справа Abdulaziz, Cabalesand 

Balkandali v. United Kingdom, де враховано, що деякі форми моральної шкоди, 

зокрема емоційні страждання, за своєю природою не завжди можуть бути 

доведені чимось конкретним-суд розцінює як суттєві моральні страждання -

 порушення звичного ритму життя позивача, витрачання ним час на спілкування 

з відповідачем, нервовий стрес викликаний недотриманням відносно неї взятих 

відповідачем на себе зобов’язаннями та вважає можливим і достатнім стягнути з 

відповідача на користь ОСОБА_3 суму моральної шкоди в розмірі 1000 гривень. 

Враховуючи вище зазначене, те, що відповідачем заперечень на позовну 

заяву не надано, суд змушений розглядати справу на підставі наданих доказів і 

вважає що є всі підстави для часткового задоволення позову[138]. 

Таким чином, суд посилаючись на рішення ЄСПЛ, застосовує положення 

вказаного рішення разом з свідченнями наданими позивачем, та вважає вказане 

достатнім для вирішення справи в цій частині. 

Покази свідків є одним із найпоширеніших  засобів доказування у 

цивільному судочинстві не тільки України а й Франції. В рамках порівняльного 

правознавства окремі дослідники доречно звертають увагу на неоднакове 

визначення показів свідка в різних національних правових системах.  

Так, в Німеччині, Франції, Україні законодавство чітко виокремлює 

засоби доказування на підставі показів свідка від доказів у вигляді висновків 

експерта, допиту сторін. Англо-американське поняття «свідок» значно ширше, 

воно охоплює, крім свідків, ще й експертів, а також сторони [180, с. 333]. 
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Показання свідка, відповідно до ст. 63 ЦПК України, - це  повідомлення 

суду відомостей  про обставини, що мають значення для справи. Не є доказами 

відомості, повідомлені свідком, якщо він не може вказати джерело своєї 

поінформованості.   

ЦПК Франції не містить тотожного нормативного визначення щодо 

свідка, проте встановлює, що кожна особа може бути допитана в якості свідка, за 

виключенням осіб, які не мають права давати покази, але ці особи можуть бути 

заслухані без складення присяги (ст. 205 ЦПК Франції). 

Свідком може бути будь-яка фізична особа, здатна правильно сприймати 

і відтворювати події навколишнього світу. Здатність бути свідком законом не 

пов’язується з наявністю певного віку, тому свідками можуть бути і діти. 

Звичайно, при виклику у якості свідків дітей не можна не враховувати розумні 

вікові межі, так як правильне сприйняття світу приходить з певним рівнем 

розвитку людини.  

Допит неповнолітніх в суді визначено в ЦПК Франції лише з часу 

відповідних доповнень до кодексу у 1993-1994 роках. Ст. 338-1 ЦПК Франції 

встановлює, що коли неповнолітній [97, с.98] заявляє клопотання про його 

допит, суд вправі ухвалити постанову про допит цієї особи. Суд повідомляє 

неповнолітнього про його право давати покази в присутності адвоката або іншої 

особи за його вибором. Якщо клопотання про допит неповнолітнього надійшло 

судді в присутності сторін і неповнолітнього, допит може відбутися невідкладно. 

З правила про добровільність показів неповнолітнього є виняток і він полягає в 

тому, що коли суд розглядає справу в колегіальному складі, тоді суд вправі 

допитати неповнолітнього за власною ініціативою або призначити з свого складу 

суддю з тим, щоб той допитав і надав суду звіт (ст. 338-9). 

Наявність окремих розладів у психіці людини, а також фізичних вад 

(поганий зір, глухота) ще не означає, що дана особа не може свідчити в суді. 

Разом з тим у законі обох держав міститься ряд обмежень, що стосуються 

допиту громадян в якості свідків. Причини такого роду обмежень за ЦПК 
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України пов'язані з психічними та фізичними вадами, а також з професійною 

діяльністю  осіб. 

За чинним законодавством України (ст. 63 Конституції, ч. 1 ст. 71 ЦПК 

України) фізична особа має право відмовитися від давання показань в 

цивільному судочинстві щодо себе, членів  сім'ї чи близьких родичів.  Особа, яка 

відмовляється давати показання, зобов’язана повідомити причини відмови. 

Відмова від давання показань приймається судом шляхом постановлення ухвали 

(ч. 4 ст. 230 ЦПК України). 

За ЦПК Франції імунітет від допиту в якості свідка розповсюджується на 

родичів певного рівня в окремих категоріях справ, зокрема, родичі по низхідній 

лінії ні за яких обставин не можуть бути допитані в справах про розірвання 

шлюбу або про встановлення режиму окремого проживання подружжя (ч. 2 ст. 

205 ЦПК Франції). Мають право відмовитись від показань родичі по прямій лінії 

будь-якої з сторін або один з подружжя, в т.ч. і у випадку коли шлюб розірвано, 

а також особи, які мають на це законні підстави (ст. 206 вказаного кодексу)[97, с. 

74]. 

Особи, викликані в якості свідків, мають права, що забезпечують їм 

реальну можливість явки до суду для усного викладення  своїх свідчень, а також 

для найбільш повного і правильного викладення відомостей про факти. ЦПК 

України гарантує свідкам право користуватися письмовими записами, 

компенсацію витрат, пов’язаних викликом до суду безвідносно до наслідків 

виконання своїх обов’язків та встановлює відсильні норми про відповідальність 

за невиконання обов’язків ( ст. ст. 230, 231ЦПК України). Свідок у цивільному 

процесі може скористатися й іншими правами, а саме, просити дозволу вийти із 

зали суду до закінчення розгляду справи. Суд може дозволити допитаним 

свідкам залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за згодою 

сторін.  

Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з’явився в 

судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий 
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приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави 

витрат на його здійснення  (ч. 1 ст. 147 ЦПК). 

На відміну від ЦПК України, свідки у цивільному судочинстві Франції не 

мають права користуватися жодними попередніми записами (ст. 212). Свідки, 

що не з’явилися до суду, можуть бути викликані за їх рахунок. Зі свідків, що не 

з’явилися, або відмовляються від давання показань або принесення присяги, 

може бути стягнуто штраф в розмірі від 15 до 1500 евро (ст. 207 ЦПК Франції). 

У Франції суддя видає свідку, за його клопотанням, дозвіл на отримання 

відшкодування понесених витрат у зв’язку з виконанням процесуальних 

обов’язків [97, с.74].  

Суттєво відрізняється регламентація виклику свідків за ЦПК України і 

Франції. Якщо у вітчизняному ЦПК цьому питанню присвячено одну статтю, то 

за ЦПК Франції – 10 статей. Так, ст. 91 ЦПК України встановлює, що у заяві про 

виклик свідка мають бути зазначені його ім’я, місце проживання (перебування) 

або місце роботи, обставини, які він може підтвердити. Заява про виклик свідка 

має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, або до початку 

першого судового засідання у справі. Диспозиція вказаної статті начебто натякає 

суду про необхідність визначитись щодо заявлених свідків відповідно до 

принципу належності доказів, але натяк законодавця невиразний, тому на 

практиці суди майже не відмовляють сторонам про виклик свідків з підстав 

неналежності доказів.  

Свідки викликаються секретарем суду не пізніше ніж за 8 днів до 

проведення допиту. Викликати свідка може й суд за власною ініціативою. 

Відповідно до ст. 230 ЦПК Франції сторони повідомляються про допит свідків 

усно або направленням простого листа[97, с.78]. 

ЦПК України та Франції детально регламентують порядок допиту 

свідків. Порядок допиту свідків встановлено ст. 180 ЦПК України, а за ЦПК 

Франції – ст.ст. 208 – 220.  
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В Україні до початку розгляду справи по суті свідки видаляються із зали 

судового засідання. Цей захід дозволяє виключити можливість впливу пояснень 

сторін на показання свідків. Кожний свідок допитується окремо.  

За ЦПК України після викладення свідком відомостей, йому можуть бути 

поставлені запитання. Першим ставить запитання особа, за заявою якої 

викликано свідка, представник цієї особи, а потім інші особи, що беруть участь у 

справі, їх представники. Послідовність постановки питань встановлена з 

урахуванням принципу змагальності. Судді мають право ставити питання свідку 

в будь-який момент його допиту. За ст. 214 ЦПК Франції сторони не можуть 

безпосередньо ставити свідку запитання. Суддя, якщо вважає за необхідне, може 

поставити запитання, які передають йому сторони. 

В обох випадках, у разі необхідності суд повторно може допитати свідка 

в тому ж або в наступному судовому засіданні, а також повторно допитати 

свідків, в т.ч. під час дослідження інших доказів. За ЦПК України під час допиту 

свідок може користуватися записами у разі, якщо його показання пов’язані з 

будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти в пам’яті. Ці 

записи можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду.   

На відміну від ЦПК України, за ЦПК Франції свідок, що допитаний, не 

просто залишається в залі судового засідання, але й тільки в цей час допитаний 

свідок має право доповнити або змінити свої свідчення, а якщо існує ризик 

загибелі доказу, суддя має право допитати свідка негайно, попередньо 

викликавши, якщо це можливо, сторони. 

Допит у присутності сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, що 

проводиться у відкритому, гласному судовому засіданні безпосередньо – це один 

з способів дослідження показань свідка як за законодавством України, так і 

Франції.  
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3.3. Висновки експерта у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

 

Згідно із статтею 76 ЦПК України висновки експертів є одним із засобів 

доказування. 

Теоретичні розробки з питань про застосування такого засобу 

доказування як судова експертиза та аналіз судової практики свідчать про 

наявність різних підходів щодо визначення поняття та сутності судової 

експертизи. У науковій юридичній літературі висловлювалися різні точки зору з 

цього питання. Відомі процесуалісти, такі як О.О. Грабовська, В.В. Комаров, 

М.К. Треушников, М.Й.Штефан, О.О. Штефан та інші присвячували свої роботи 

дослідженню проблем судової експертизи у цивільному судочинстві. Втім, серед 

науковців і досі немає єдності у поглядах на ключові питання цієї проблематики. 

На нашу думку найбільшої уваги заслуговує дисертаційна робота Ж.В. 

Васильєвої-Шаламової «Судова експертиза в цивільному процесі», у якій 

комплексно проаналізовано такі питання, як і сутність спеціальних знань та 

форми їх використання в цивільному процесі, визначено характерні ознаки та 

сформульовано поняття судової експертизи, процесуальний порядок 

призначення та проведення судових експертиз. Зокрема автор запропонувала 

такі форми використання спеціальних знань, до яких зараховуємо такі: 

 1) спеціальні знання, якими володіє суд;  

2) спеціальні знання компетентних (досвідчених) осіб без залучення 

останніх до участі в цивільному процесі: а) консультативні висновки, довідки 

окремих фахівців у галузі спеціальних знань; б) консультативні висновки, 

довідки установ, організацій, органів влади, пов’язані з виконанням останніми 

своїх професійних обов’язків; в) результати несудових експертиз;  

3) спеціальні знання компетентних (досвідчених) осіб, залучених до 

участі в цивільному процесі: а) спеціалістів (для надання консультацій, 

допомоги технічного характеру чи допомоги під час вчинення процесуальних 
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дій); б) послуг компетентних осіб, таких як перекладач, педагог, особа, яка надає 

правову допомогу, тощо;  

4) результати судових експертиз [16, 7]. 

Тож, беззаперечним є той факт, що висновок експерта є одним з 

найпоширеніших засобів доказування у цивільному судочинстві. Особливо це 

видно у досліджуваній категорії цивільних справ. Кожна з проаналізованих 

справ про відшкодування шкоди має посилання на цей засіб доказування[111; 

112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123;]. Далі, найбільш цікаві 

та характерні матеріали практики судової практики ми будемо наводити. 

М.К.Треушников запропонував розмежувати поняття експертизи та 

висновків експертів. Під експертизою розуміється сам процес дослідження 

фактичних обставин справи, які базуються на наукових методиках і розробках, 

на спеціальних пізнаннях, призначеного в певному процесуальному порядку. 

Висновок експертів являє собою докладний опис проведених досліджень, 

зроблені висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання [25, с. 

311]. 

Тобто суть такого засобу доказування, як висновок експерта у справах 

про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

полягає в тому, що він є результатом експертизи, дослідженням представлених 

судом об’єктів, яке виконується експертом або експертами з метою 

встановлення обставин, що мають суттєве значення для справи. 

В ст.103 ЦПК України передбачено, що суд по справі може призначити 

декілька експертиз. Тривалий час у науковій юридичній літературі велась 

дискусія про те, чи може суд призначити комплексну експертизу, якщо знань 

одного експерта буде недостатньо для повної відповіді на поставлені питання. 

В.В. Комаров вказує, що комплексна експертиза необхідна, тому що без 

збагачення знань одного експерта знаннями інших не можна дати правильної 

відповіді на питання суду [76, с.510]. Слід зазначити, що у окремих випадках, у 

справах щодо відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-
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транспортної пригоди необхідно проведення саме комплексної експертизи. Це 

викликано тим, що перед судом завжди стоїть два запитання: чи є винною особа 

– відповідач( та на скільки , якщо вина є обоюдною) та який розмір шкоди 

підлягає стягненню з винної особи. 

По зазначений категорії справ виникає потреба в проведенні судово-

медичної, судово-балістичної, судово-товарознавчої експертиз, тощо. Слід 

зазначити, що чинним ЦПК України вирішено питання про можливість 

проведення комплексної експертизи, яка проводить не менш як двома 

експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань 

( ст. 112 ЦПК України). Призначаючи експертизу суддя постановляє про це 

мотивовану ухвалу, в якій визначає коло питань на які слід відповісти 

експертам. Необхідно враховувати, що предметом експертизи не можуть бути 

правові питання. Експертиза провадиться експертами відповідних установ або 

іншими фахівцями, призначеними судом. Експертом може бути призначена 

будь-яка особа, що володіє необхідними знаннями для підготовки висновку. 

Окремо слід зазначити, що закон передбачає наявність висновку експерта 

у галузі права. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта 

у галузі права щодо, застосування аналогії закону чи аналогії права, змісту норм 

іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, 

практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. Висновок 

експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про 

достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних 

доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами 

розгляду справи (ст. 114 ЦПК України). Разом з тим ч. 2 ст. 115 ЦПК України 

визначено, що суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі 

права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, проте має зробити 

самостійні висновки щодо відповідних питань. 

Так, відповідно до постанови Верховного суду від 24 травня 2018 року у 

справі № 571/424/16-ц зазначено, що касаційна скарга мотивована тим, що звіт 
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№ 410П від 31 грудня 2015 року не може вважатися достатнім і достовірним 

доказом, оскільки огляд пошкодженого транспортного засобу здійснено через 10 

днів після ДТП без участі відповідача. Перелік механічних пошкоджень, які 

вказані у звіті, не відповідають зазначеному у довідці про ДТП. Також 

ОСОБА_5 посилається на те, що апеляційний суд неправомірно залучив до 

матеріалів справи документи, що свідчать про оплату виконаних робіт по 

відновлювальному ремонту автомобіля та оплату деталей, і не звернув увагу, що 

у цих документах містяться виправлення.  

Колегія суддів відхилила аргументи, які були викладені у касаційній 

скарзі, з таких мотивів. Суди встановили, що 19 грудня 2015 року близько 18 

год. 30 хв. в с. Старе Село по вул. Центральна Рокитнівського району 

Рівненської області громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 керував 

автомобілем «Фольксваген Пассат», реєстраційний номер НОМЕР_3, 

виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі 

транспортному засобу «NISSAN Teana», реєстраційний номер НОМЕР_2, який 

рухався по головній дорозі і яким керував ОСОБА_4 У зв'язку із цим відбулося 

зіткнення автомобілів, що спричинило пошкодження транспортних засобів. 

Постановою Рокитнівського районного суду Рівненської області від 21 грудня 

2015 року ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею124 КУпАП, та накладено 

адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Постанова 

відповідачем не оскаржувалася та набрала законної сили. Штраф сплачено 21 

грудня 2015 року. Згідно звіту № 410 П від 31 грудня 2015 року, майнова шкода, 

завдана власникові NISSAN Teana, реєстраційний номер НОМЕР_2, в результаті 

його пошкодження при ДТП складає 123 417,32 грн. Суди встановили, що 

позивач 02 лютого 2016 року отримав виплату від МТСБУ в розмірі 50 000,00 

грн. Сума невідшкодованої майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП, складає 73 

417,32 грн. Посилання ОСОБА_5 на те, що звіт № 410П від 31 грудня 2015 року 

не може вважатися достатнім і достовірним доказом, суд відхилив, оскільки у 
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суді першої інстанції стороні відповідача роз'яснено право заявити клопотання 

про призначення авто-товарознавчої експертизи з метою визначення реальної 

вартості пошкоджень, нанесених автомобілю NISSAN Teana, та вартості робіт 

необхідних для їх відновлення, проте таким правом відповідач не 

скористався[112]. 

В теорії цивільного процесу актуальним є питання про процесуальне 

положення спеціаліста. Цивільним процесуальним кодексом визначено підстави 

залучення спеціаліста у справу, одночасно зроблено застереження, що допомога 

та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта ( ч.2 ст.74). 

Тіхіня В.Г. свого часу звертав увагу, що спеціаліст може бути залученим 

для того, щоб дати висновок в якості консультанта або технічного помічника. 

Тому висновки спеціалістів не можуть бути доказами [154, 40-42]. 

М.К. Треушников висловив протилежну точку зору і зазначив, що висновки 

спеціаліста, які він робить як в усній так і в письмовій формі можуть бути 

самостійним засобом доказування і які підлягають дослідженню та оцінці поряд 

з іншими доказами. Він пропонував включити до процесуального закону 

положення про участь спеціаліста в процесі, встановивши порядок призначення, 

дослідження вказаного засобу доказування для встановлення істини у вирішенні 

спорів [156, с. 49]. 

Практика засвідчує, що залучення у цивільне судочинство спеціалістів 

обумовлено необхідністю одержання судом додаткової інформації, яка потребує 

для її вивчення спеціальних знань, але не пов’язана із дослідженням експертного 

характеру. Фахівці допомагають суду в дослідженні і оцінці фактичних даних, 

які містяться головним чином у речових доказах, а також повідомляють 

різнобічні оціночні твердження. Іншими словами спеціалісти надають суду 

науково-технічну і довідково-консультаційну допомогу [15, с. 247] 

Так, у постанові Верховного суду від 14 березня 2018 року, у справі № 

337/5881/14-ц, зазначено, що згідно з висновком судової авто-товарознавчої 

експертизи від 29 лютого 2015 року № 112 було встановлено вартість автомобіля 
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Mazda-626, реєстраційний номер НОМЕР_1, станом на дату ДТП (13 жовтня 

2013 року), яка складає 32 023 грн 11 коп., та вартість відновлювального 

ремонту автомобіля - 100 757 грн 89 коп. В той час постанова містить і 

посилання на звіт спеціаліста, який прийшов до іншого висновку, у зв’язку з 

тим, що перед ним, було поставлено інше завдання. Верховний суд частково 

задовольнив касаційну скаргу ти зазначив, що висновок спеціаліста, який 

замовлений на користь особи в першу чергу відповідає на питання, яке такою 

особою ставиться. На відміну від судової авто-товарознавчої експертизи, яка дає 

відповідь виключно на питання які було сформульовано за участю суду [110]. 

Ж.В. Васильєва-Шаламова у своєму дослідженні вказує на такі 

характеризуючи ознаки висновку експерта: 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 

спеціаліста містить не довільну інформацію, а відповіді на конкретні питання, 

поставлені судом; г) висновок містить об’єктивне відображення та оцінку 

обставин справи; інформація, що міститься у висновку, отримується після 

відкриття провадження у справі у разі забезпечення доказів до моменту подання 

позову; е) висновок потрібно отримати з дотриманням вимог цивільної 

процесуальної форми [16, с. 13]. Можна такими висновками, оскільки вони 

охоплюють всі визначальні особливості висновку експерта.  

Втім, Н.О.Кіреєва та О.О.Скорич думку, серед ознак висновку експерта 

також виділяють той факт, що дослідження, результатом якого є висновок 

експерта, здійснюється поза процесуальною регламентацією суду. Тобто, ЦПК 

не містить нормативних положень безпосередньо щодо порядку проведення 

спеціального дослідження щодо тих наукових методів та методик, які застосовує 

експерт. Основоположною відмінністю між висновками, які є предметом даного 
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дослідження, є їх доказове значення. Так, висновок експерта відноситься до 

засобів доказування, в той час як письмове роз’яснення (висновок) спеціаліста та 

висновок органів державної влади та місцевого самоврядування за чинним 

цивільним процесуальним законодавством не є засобом доказування. Дане 

питання є проблемним у науці цивільного процесуального права та потребує 

ґрунтовного науково-теоретичного дослідження[66, 11]. Адже нормативна 

регламентація здійснюється не тільки відповідно до цивільного процесуального 

законодавства, а й інших нормативних актів [130]. 

Експертиза може бути призначена лише у випадку, коли встановлення 

фактичних обставин або консультація не можуть надати достатніх відомостей 

для відповіді на поставлені перед суддею запитання. В постанові про 

призначення експертизи викладаються обставини, що обумовили необхідність 

проведення експертизи, призначаються експерти або експерт, вказуються 

питання, які ставляться перед експертом та встановлюється строк, в межах якого 

експерт повинен надати свій висновок.  Досьє сторін або документи, необхідні 

для експертизи, передаються на тимчасове зберігання до секретаріату суду з 

умовою, що з дозволу судді сторони, що надали досьє, будуть мати право 

доступу до цих матеріалів. З моменту прийняття доручення суду експерт вправі 

отримати досьє або документи сторін під розписку. Необхідно зазначити, що 

сторона або сторони можуть заблокувати вказану перевірку доказів судом не 

сплативши аванс спеціалісту. В цьому випадку ЦПК Франції встановлює, що  

постанова суду про призначення експертизи втрачає чинність. Вищенаведені 

аспекти перевірки доказів за рахунок сторін, на нашу думку, дає підстави 

віднести  встановлення фактичних обставин, консультації спеціаліста, 

експертний висновок  до специфічних засобів доказування.  

Відповідно до цих ознак автором удосконалено визначення поняття 

висновку експерта як письмового документа, який містить відомості про 

обставини, що мають значення для справи, які встановлено експертом під час 

проведення дослідження матеріалів справи із застосуванням спеціальних знань. 
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Дослідивши наукові та законодавчі підходи щодо видів висновків 

експерта, автор погоджується з позицією тих науковців, які стверджують, що 

найбільше практичне значення має класифікація висновків за ступенем 

визначеності на категоричні, вірогідні та висновки про неможливість 

розв’язання поставленого питання. Категоричні висновки є джерелом доказів, а 

викладені в них фактичні дані є доказами. Відомості про факти, викладені в 

описовій частині вірогідного висновку, можуть бути використані як непрямі 

докази. Висновки про неможливість розв’язання поставленого питання не 

містять жодних доказових фактів і тому не можуть бути доказами у справі. 

Процесуальне значення останніх полягає лише в тому, що подібні висновки 

виключаютьобов'язок суду призначити повторну експертизу щодо цього ж 

питання й орієнтують його на необхідність пошуку інших засобів доказування 

для з'ясування обставин, щодо яких було сформульовано питання перед 

експертизою і які експерт не зміг розв’язати з огляду на зазначені причини. 

Враховуючи проаналізовані наукові положення та відповідні норми цивільного 

процесуального законодавства пропонуємо визначити, що огляд доказів за їх 

місцезнаходженням здійснюється виключно судом. Тож, пропонуємо внести 

відповідні доповнення до ч.1 ст. 85 ЦПК України і викласти її у такій редакції : « 

Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставит до суду, 

оглядаються судом за їх місцезнаходженням». 

 

 

 

Висновки до Розділу ІІІ. 

Підсумовуючи вище наведене ми можемо зробити висновок щодо 

характеристика окремих засобів доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Чинний ЦПК 

України містить досить конкретне визначення поняття «докази» та класифікацію 

засобів доказування. Поняття «докази» і «засоби доказування» не є синонімами, 



180 

 

 
 

оскільки засоби доказування, є джерелом інформації про докази, є по суті носієм 

такої інформації. Аналізуючи зміст ст. 76 ЦПК України, ми можемо зробити 

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

доказів, проте засоби доказування, визначив досить чітко. Саме засоби 

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

встановлює наявність, або відсутність обставин (фактів).  

Дослідження доказів передбачає, що суд під час розгляду справи повинен 

безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими та 

електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, 

викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові 

докази. Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не 

можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення. Речові, 

письмові та електронні докази оглядаються у судовому засіданні, і 

пред’являються учасникам справи за їх клопотанням, а в разі необхідності - 

також свідкам, експертам, спеціалістам. Відтворення аудіо - і відеозапису 

проводиться в судовому засіданні або в іншому приміщенні, спеціально 

обладнаному для цього. Учасники справи можуть давати свої пояснення з 

приводу письмових, речових і електронних доказів або протоколів їх огляду, 

ставити питання експертам. 

 

 

 

 

 

  ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дало автору змогу розробити наукові положення 

та отримати результати щодо вирішення наукового завдання, спрямованого на 

визначення теоретичних, правових і практичних засад доказування у цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
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дорожньо-транспортної пригоди, та сформулювати висновки, пропозиції і 

рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування 

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

та розумова діяльність учасників справи, спрямована на отримання доказів для 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), які мають значення 

для вирішення справи, з метою захисту порушеного суб’єктивного права цих 

осіб. Характерними для такої діяльності є: 1) урегульованість нормами 

цивільного процесуального законодавства, якими визначається стадійність цієї 

діяльності; 2) здійснення суб’єктами доказової діяльності із чітко визначеним 

обсягом прав та обов’язків щодо доказування; 3) здійснення виключно у межах 

предмета доказування. 

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

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

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

правовий і процесуально-правовий інтерес, наділені процесуальними правами та 

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

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

цивільному судочинстві. Хоча докази і подаються сторонами та іншими 

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

посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. 

3. Виходячи із нормативного розуміння доказів у цивільному 

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

на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставини (факту) 

дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння шкоди та наявність причинно-

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою, що обґрунтовуються у вимогах і запереченнях сторін і третіх осіб у 

справі, а також інші обставини, які мають значення для вирішення справи. 
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4. Докази у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, мають бути належними, допустимими, 

достатніми та достовірними. Ці характеризуючи ознаки доказів встановлюються 

судом. Якщо належність доказів до справи може вирішуватися вже у 

підготовчому провадженні, то визнання доказів недопустимими, недостатніми 

чи недостовірними суд може виключно під час з’ясування обставин (фактів) 

справи у судовому засіданні та в судовому рішенні зазначити чи вважає суд 

докази належними, тобто такими, які містять інформацію щодо предмета 

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

транспортної пригоди, заподіяння шкоди та про наявність причинно-

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою. Допустимими будуть докази, отримані в порядку, встановленому 

законом, що містять інформацію про наявність або відсутність обставини 

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

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

заподіяною шкодою. Достовірними у досліджуваній категорії цивільних справ є 

докази, які із високим ступенем правдивості доказової інформації про обставини 

дорожньо-транспортної пригоди дають суду змогу переконатися у наявності або 

відсутності факту чи обставини, які встановлюються, точному відображенні дій і 

подій, що мали місце. Достатність доказів у досліджуваній категорії цивільних 

справ означає, що вони у своїй сукупності дають можливість дійти достовірного 

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

заподіяння шкоди, на підтвердження яких зібрано ці докази. Якщо такий 

висновок зробити неможливо, це свідчить про недостатність доказів чи їх 

сукупності. Докази не можуть суперечити один одному. Доказування не може 

ґрунтуватися на припущеннях. 

5. Визначено предмет доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яким є обставини (факти) 

матеріально-правового і процесуального характеру, що підтверджують чи 
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спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників справи і підлягають 

встановленню при ухваленні законного та обґрунтованого рішення. На нашу 

думку, до предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, належить встановлення таких 

обставин (фактів) матеріально-правового характеру та фактів процесуального 

характеру: 1) факту події дорожньо-транспортної пригоди; 2) кола учасників 

події та осіб, які на відповідній правовій підставі володіють транспортними 

засобами; 3) причинно-наслідкового зв'язку між діями учасників і наслідками 

дорожньо-транспортної пригоди; 4) наявності винних дій учасників пригоди; 

5) факту заподіяння шкоди, як матеріальної, так і моральної; 6) визначення 

розміру заподіяної шкоди; 7) фактів процесуального характеру, наприклад таких, 

що визначають юрисдикцію (територіальну, предметну чи суб’єктну); 8) інших 

фактів, які мають значення для справи. 

6. Цивільними процесуальними наслідками невиконання процесуальних 

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

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, є неможливість захистити своє право 

через залишення позовної заяви без руху та повернення заяви або неможливість 

захисту порушеного права у суді апеляційної інстанції внаслідок 

необґрунтованого неподання доказів до суду першої інстанції. 

7. У цивільному судочинстві суттєво змінилися підходи до визначення 

процесуального становища суду стосовно формування доказів у конкретній 

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

предмета спору. З іншого боку, законодавець розширює обсяг повноважень суду 

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

здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або у виконанні 

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

Якщо виходити із розуміння сутності засобів доказування, це може бути 

витребування письмових, речових та електронних доказів. Водночас якщо 

предметом спору є захист прав малолітніх, неповнолітніх або осіб, які визнані 
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судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, суд наділений правом на 

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

повноваженням, ніж витребування доказів, і охоплює весь спектр засобів 

доказування, що сприяє формуванню належної доказової бази у конкретній 

цивільній справі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт 

комплексного исследования/ С.С.Алексеев.- М.: Статут, 1999. 712 с. 

2. Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. 320 с.  



185 

 

 
 

3. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М.: Юрид. лит., 
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7. Андрійцьо В.Д. Доказування обставин цивільної справи: право чи 
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практический комментарий. С.-Петербург: Тип. М.Меркушева., 1909. 916с. 
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пособие – 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. проф. М.К.Треушникова. М.:ОАО 
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ред. И.В.Решетниковой. М.: НОРМА, 2004.  480 с.  
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О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688с. 

161. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и 
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176. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (дата звернення 14.09.2018). 
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[Електронний ресурс]– Режим доступу: URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-13.(дата звернення 14.09.2018). 
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journal: theory and practice. 2016. № 2. С. 94–97. 

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