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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Процесуальні інститути доказів і 

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

обумовлює інтерес дослідників. Водночас актуальність теми дослідження 

обумовлюється доктринальними змінами державної правової політики: від 

радянського минулого до сучасного уявлення про приватноправові відносини в 

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

міжнародного цивільного процесу. У 1992 р. Верховною Радою України 

затверджена концепція судово-правової реформи. Головною метою судово-правової 

реформи в Україні визначалось формування незалежної судової влади, перебудова 

судової системи та удосконалення законодавства щодо судочинства та самої 

практики судочинства. Незважаючи на відхід від радянського способу організації 

державної влади і господарювання та прийняття в 1996 р. Конституції України, 

реформування цивільного процесуального законодавства розпочалося лише в 2001 

р., а оновлення спадкового права відбулося з часу ухвалення в 2003 р. ЦК України. 

Проте ігнорування концептуального бачення реформування судочинства призвело 

до непослідовності і невиправданої повільності процесу запровадження нових 

правових інститутів або реінкарнації випробуваних часом процесуальних інститутів 

в сфері доказової діяльності. Автори законопроектів нерідко не прораховували 

проблеми ефективної реалізації захисту прав та інтересів людини у сфері 

судочинства, обходячи увагою те, чи є пропоновані ними моделі функціонально 

придатними для України, чи спроможна держава забезпечити їх фінансами та 

кадрами, чи використано в них позитивний вітчизняний досвід, що накопичувався 

роками. Так, у 2001 р. були внесені суттєві зміни до процесуального законодавства, 

проте регламентація доказової діяльності багато в чому зберегла радянську модель 

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

процесуального законодавства. На сучасному етапі розвитку суспільного ладу в 

Україні не існує єдиного погляду на докази і засоби доказування, підстави 

звільнення від доказування, допиту сторін як свідків, договірної підсудності, що 

випливає з міжнародно-правових актів тощо. Норми спадкового права, що 

безпосередньо впливають на формування предмета доказування, містять колізії 

щодо моменту виникнення права власності, правових наслідків державної реєстрації 

прав тощо. Тому, в процесі удосконалення вітчизняного процесуального 

законодавства  варто всебічно дослідити як вітчизняний досвід регулювання 

досліджуваних інститутів попередніх років, так і сучасний досвід демократичних 

держав, насамперед, європейських. 

Окремі положення,  покладені в основу дисертації, зокрема, щодо питань 

доказів і доказування, містяться у працях С. С. Бичкової, Н. Л. Бондаренко-

Зелінської, Ж. В. Васильєвої-Шаламової, О. О. Грабовської, К. В. Гусарова,             

О. В. Дзери, О. С. Захарової, Я. П. Зейкана, І. О. Ізарової, В. В. Комарова,                 

С. О. Короєда, Н. С. Кузнецової, Д. Д. Луспеника, Ю.  Д.  Притики,                            
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Р. В. Тертишнікова, Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука, Є. О. Харитонова,                       

О. З. Хотинської-Нор, В. В. Цюри, М. Й. Штефана, М. М. Ясинка та інших. У роботі 

також використані праці інших українських процесуалістів: С. В. Васильєва,              

В. М. Кравчука, А. С. Олійник, Н. Ю. Сакари, О. І. Угриновської, Р. Ю. Ханик-

Посполітак та ін. В рамках проведеного дослідження було проаналізовано окремі 

роботи вчених радянської доби та вчених-процесуалістів інших держав, зокрема:     

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

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

Т. М. Яблочкова, В. В. Яркова та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційна робота  виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема, бюджетної теми «Удосконалення правового механізму 

реалізації та захисту прав та інтересів людини та громадянина в Україні» (номер 

державної реєстрації 0191U007725) і плану  науково-дослідної роботи кафедри 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

дисертації затверджена вченою радою Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 24.10.2011 р. (протокол № 2). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному і системному 

розгляді теоретичних і практичних проблем нормативного регулювання доказової 

діяльності в цивільному судочинстві України у справах щодо спадкування та 

розробленні пропозицій з їх вирішення.  

Для досягнення цієї мети дисертанткою поставлені наступні завдання 

дослідження: 

- розкрити зміст предмета доказування у справах щодо спадкування;   

- визначити та розкрити сутність підстав звільнення від доказування в 

цивільному судочинстві України та встановити проблемні питання нормативного 

регулювання звільнення від доказування у справах щодо спадкування; 

- виявити проблеми нормативного регулювання та запропонувати шляхи їх 

вирішення щодо встановлення обов’язків по доказуванню; 

- виявити правові проблеми регламентації  доказової діяльності в цивільному 

судочинстві в контексті інститутів належності і допустимості доказів;  

- виявити правові проблеми  нормативного регулювання засобів доказування в 

цивільному судочинстві в контексті норм міжнародного цивільного процесу; 

- виробити та обґрунтувати пропозиції і рекомендації стосовно внесення змін 

до законодавства з метою усунення колізій у правовому регулюванні доказової 

діяльності у цивільному судочинстві України.  

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

формування предмета доказування  в цивільному судочинстві в справах щодо 

спадкування. 

Предметом дослідження є предмет доказування у справах щодо спадкування 

в контексті норм спадкового права та відповідно до нормативної регламентації в 

ЦПК України доказування і подання доказів.  
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Методи дослідження обрані відповідно до його мети та завдань, з 

урахуванням особливостей об’єкта та предмета дослідження. У роботі 

використовувалися такі методи наукового пізнання, як діалектичний,  формально-

юридичний,  статистичний,  структурно-логічний, порівняльно-правовий та ін.  

За допомогою діалектичного методу поглиблено понятійний апарат,  

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

«предмет доказування» ( підрозділ 1.1).  

Структурно-логічний метод було застосовано при аналізі особливостей 

формування предмета доказування в справах щодо спадкування земельних ділянок 

(підрозділ 1.4). 

Формально-юридичний метод було застосовано при аналізі підстав звільнення 

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

свідків ( підрозділ 2.2 ), що в поєднанні з методом логічного аналізу дозволило  

запропонувати шляхи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері.  

Для визначення тенденцій, які характеризують розвиток  процесуальних 

інститутів доказів і доказування, використовувався історичний   метод   наукового   

пізнання при аналізі застосування презумпцій в спадковому праві УРСР, України, 

Франції (підрозділ 1.2). 

Методи класифікації та групування застосовувались при визначенні 

характеристик окремих засобів доказування (пояснення сторін, третіх осіб, свідків, 

письмових доказів) (розділ 2). Метод правових аналогій  використовувався в процесі 

аналізу нормативно-правових актів, що регулюють приватноправові відносини з 

іноземним елементом у цивільному процесі та місце міжнародного цивільного 

процесу у вітчизняній  правовій системі  (підрозділ 3.1). 

За допомогою порівняльно-правового методу було досліджено особливості 

формування предмету доказування в справах щодо спадкування з іноземним 

елементом за законодавством України, з урахуванням укладених міжнародних 

договорів в цій сфері  та в порівнянні з законодавством окремих держав що, у свою 

чергу, дало можливість зробити висновок про типові та відмінні підходи до 

регламентації цивільного процесу, які ідеї щодо оптимізації вітчизняного 

цивільного процесу з міжнародним елементом можуть бути запозичені (підрозділ 

3.2), а також проведено компаративний аналіз окремих інститутів спадкового та 

цивільного процесуального права Франції і України (підрозділ 3.3). 

У процесі написання дисертаційної роботи використовувались наукові праці з 

цивільного та цивільного процесуального права, міжнародного приватного права, 

адміністративного, конституційного права,  загальної теорії держави та права та 

інших галузей права і процесу.  

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, міжнародні 

договори й конвенції, закони України, укази Президента України, акти Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові акти низки зарубіжних держав -  Австрії, 

Бельгії, Болгарії, Франції, Швейцарії та інших. 

Емпіричною базою дослідження є узагальнені дані про практику діяльності 

судів, довідкові видання та  матеріали судової практики. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше  

досліджено проблеми нормативного регулювання доказової діяльності у цивільному 

судочинстві у справах щодо спадкування крізь призму норм міжнародного 

цивільного процесу.    

У межах проведеного дослідження одержано результати, які є новими або 

вирізняються новизною у розв’язанні проблем нормативного регулювання доказової 

діяльності у цивільному судочинстві у справах щодо спадкування.   

Зокрема, у дисертації вперше: 

– обґрунтовано висновок, що до предмета доказування у справах щодо 

спадкування доцільно відносити не тільки факти матеріально-правового, але й 

процесуального характеру без позначення останніх як факультативних. При цьому, 

залежно від стадії провадження, окремі факти матеріально-правового характеру, 

зокрема, місце проживання фізичної особи (ст. 29 ЦК України), набувають ознак 

фактів процесуального характеру при визначенні судом, наприклад, питань про 

підсудність (ст. 109 ЦПК України), що обумовлює, в свою чергу, певні вимоги до 

формування предмета доказування на цьому етапі провадження; 

– обґрунтовано правову позицію  про порушення балансу рівності прав і 

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

займає активну позицію і надає згоду про допит її як свідка і, таким чином, сприяє 

якнайшвидшому розгляду справи; 

– доведено  положення про те, що, проголошений в загальних положеннях 

ЦПК України принцип процесуальної рівності прав і обов’язків сторін має належно 

втілюватись на всіх стадіях процесу, у зв’язку з чим запропоновано доповнити       

ст. 184 ЦПК України нормою про те, що у випадку надання згоди однією з сторін 

про допит її як свідка, інша сторона не може відмовитись від аналогічного допиту, 

за винятком випадків, передбачених ст. ст. 51, 52 ЦПК України;  

– обґрунтовано висновок про наявність  колізії між нормами  ЦПК України та 

Закону України «Про міжнародне приватне право» щодо визначення підсудності 

цивільних справ відповідно до правового інституту  договірної підсудності. 

Оскільки норми ЦПК України не встановлюють договірної підсудності, що 

негативно впливає на захист спадкових прав у справах з іноземним елементом, 

запропоновано  внесення відповідних змін і доповнень до ст. 109 ЦПК України;  

   –  обґрунтовано положення про те, що особливості преюдиційності окремих 

фактів в спадковому праві полягають не лише у звільненні від доказування, а й у 

наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є обов’язковими для суду 

і не мають альтернативи. 

 Удосконалено: 

–  наукову позицію щодо необхідності врахування світового досвіду 

регламентації процесуального статусу суб’єктів доказової діяльності у цивільному 

судочинстві та запровадження норми-вимоги про обов’язковість допиту сторін під 

присягою, а не як свідків;  

–  правову позицію  щодо допустимості використання у цивільному 

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

випливає з положень міжнародного договору. 
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Дістали подальший розвиток: 

- теоретичні положення про те, що одержання пояснень шляхом допиту 

сторін, третіх осіб в цивільному судочинстві – це загальносвітовий досвід, до якого 

український законодавець правомірно звертається; 

- теоретичні положення про  причини  відсутності єдиного уніфікованого 

зводу норм  у сфері міжнародного цивільного процесу в контексті порівняння 

законодавства окремих держав Європи; 

- теоретичні та практичні підходи щодо поспішності  запровадження норми 

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

відповідне клопотання, а не її представник ініціювати власний допит. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у 

тому, що досягнутий результат дослідження особливостей формування предмета 

доказування у справах щодо спадкування, засобів доказування, з урахуванням 

іноземного елементу сприятиме: 

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

дослідження проблем формування  предмета доказування у цілому, а також окремих 

питань, пов’язаних із правовим регулюванням формування предмета доказування у 

справах щодо спадкування; 

 2) у правотворчій діяльності –  сформульовані в роботі положення  щодо 

правового регулювання формування предмета доказування у справах щодо 

спадкування та окремі рекомендації з удосконалення  чинного цивільного 

процесуального законодавства  можуть стати підґрунтям для внесення відповідних 

змін  до ЦПК України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

міжнародне приватне право»; 

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

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

провадження в окремих категоріях цивільних справ»; 

4) у практиці правозастосування ‒ використання одержаних результатів 

дослідження надасть змогу вірно здійснювати аналіз фактів, що входять до предмета 

доказування у справах щодо спадкування, можуть бути корисними при підготовці  

постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та пропозиції 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях, зокрема, доповідались на: 

Міжнародній науково – практичній конференції «Забезпечення єдності судової 

практики – основне завдання вищих судових органів держави» (19 квітня 2012 р., м. 

Київ); Міжнародному цивілістичному форумі (м. Київ, 25–26 квітня 2013 року);  10-тій 

Всеукраїнській науково - практичній інтернет - конференції (Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 30-31 

грудня 2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Європейські 

стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 

вересня 2014р.).  
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Публікації. Основні наукові положення й висновки дисертації відображені у 

шести наукових статтях, опублікованих в наукових фахових періодичних виданнях, а 

також у двох тезах  доповідей на конференціях.  

Структура дослідження обумовлюється предметом та метою і завданнями 

дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що містять 

одинадцять  підрозділів, висновків  та списку використаних джерел. Повний обсяг 

дисертації складає 205 сторінок, з них основного тексту – 196 сторінки. Список 

використаних джерел нараховує 196 найменувань, додатки – 9 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, висвітлено 

ступінь її розробки у правовій літературі; визначено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; охарактеризовано мету, головні завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, його нормативно-правову та емпіричну базу; вказано 

на наукову новизну, наведено основні положення та пропозиції, винесені на захист, 

розкрито теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Розділ 1 «Формування предмета доказування у справах щодо 

спадкування» складається із чотирьох підрозділів і присвячений  розкриттю змісту 

предмету доказування у справах щодо спадкування, з’ясуванню специфіки 

розподілу обов’язків по доказуванню. 

У підрозділі 1.1 «Зміст предмета доказування у справах щодо спадкування» 

наведено конспективний огляд наукових вітчизняних досліджень і нормативного 

регулювання доказової діяльності в цивільному судочинстві. Зокрема, автор 

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.  За таких обставин аналіз предмета доказування 

певних категорій справ, що випливають зі спадкового права  є актуальним, оскільки 

реально полегшить правозастосовчу діяльність. Такий аналіз  вочевидь необхідно 

здійснювати через призму належності і допустимості доказів в певній категорії 

справ. 

У підрозділі 1.2 «Підстави звільнення від доказування» надано стислу 

характеристику наукових досліджень. Оскільки законодавець не обмежив 

формальними критеріями розсуд суду щодо визначення фактів загальновідомими, 

тому процес доказування в цій площині має враховувати ступінь поширення 

інформації  про такі факти в інформаційних мережах, ступінь їх локалізації на 

певній території, наявність професійних досліджень (соціологічних, економічних, 

медичних і т.і.) щодо фактичного явища та оприлюднення з цього приводу 

висновку. Саме крізь інформаційну складову суд у своєму рішенні має вказати, що 

він визнав факт загальновідомим. 

Так, автор наголошує, що  не є визначальним предмет доказування в тій чи 

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

предмета доказування іншої сторони. Другою за важливістю обставиною є 
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встановлення обсягу визнання факту чи фактів, які можуть слугувати підставою 

звільнення від доказування. Зазначається, що суд може застосувати правило про 

звільнення від доказування, викладене в ч. 1 ст. 61 ЦПК України, якщо жодна особа, 

що бере участь у справі не заперечує визнання іншими особами відомостей про 

факти, що входять до предмета доказування. Наголошується, що підстави 

звільнення від доказування в справах щодо спадкування не вичерпуються 

положеннями ст. 61 ЦПК України, зокрема,  пропонується розширити перелік справ 

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

спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт.  

У підрозділі 1.3 «Розподіл обов’язків по доказуванню у справах щодо 

спадкування» обґрунтовано тезу, що необхідно розрізняти обов’язок щодо 

здійснення доказування та надання доказів. Обов’язок доказування може бути 

переведений на іншу сторону цивільного судочинства в зв’язку з наявністю 

правових презумпцій. Роль презумпції полягає у звільненні сторони, на користь якої 

вона встановлена, від доказування факту, на який посилається інша сторона. 

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

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

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

доказування того чи іншого факту.  

Обов’язки по доказуванню розподіляються за суб’єктним складом між 

позивачем і відповідачем. В цьому контексті важко погодитись з нормою, 

викладеною у ч. 1 ст. 31 ЦПК України, про те, що сторони мають рівні процесуальні 

обов’язки.  Робиться висновок, що в процесі доказування позивач і відповідач не 

можуть мати рівних процесуальних обов’язків, наприклад, відповідач не 

зобов’язаний доводити фактичну і правову обґрунтованість позовних вимог. 

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

в цивільному судочинстві, судове доказування не знайшло свого визначення з 

огляду на те, що це не тільки і не стільки процесуальна діяльність суб’єкта 

доказування, а, в першу чергу, розумова діяльність в контексті предмета 

доказування в конкретній категорії справ, які неможливо наперед визначити, або 

передбачити.  

У підрозділі 1.4 «Особливості формування предмета доказування в окремих 

категоріях спадкових справ» аргументовано, що формування предмету доказування 

в спадкових справах, до складу спадщини яких входять права на земельні ділянки, 

суттєво відрізняється від інших категорій справ з багатьох причин, а, власне, 

доказування в цій категорії справ ускладнюється внаслідок динамічних змін 

земельного законодавства, а отже вимагає опрацювання величезного масиву 

відповідного законодавства. Оскільки в Конституції України  проголошено, що 

земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави (ч. 1 ст. 14 Конституції України), норми земельного законодавства 

регламентують не стільки приватноправові відносини, але й, в більшій мірі, 

публічно-правові відносини. Кожного року нотаріусами видається сотні тисяч  

свідоцтв про право на спадщину. В свою чергу, в судах кожного року формується 

значна за обсягом типологічна категорія справ про спадкування у земельних 
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відносинах, коли спадкодавці, отримавши свідоцтва про права на спадщину не 

могли за життя оформити державний акт на земельну ділянку  і їх нащадки змушені  

звертатися за захистом прав до суду. До типологічних   справ про спадкування у 

вказаній категорії справ необхідно віднести справи про визначення додаткового 

строку для прийняття спадщини, про визнання права на спадкування земельної 

ділянки отриманої внаслідок паювання, але без належного оформлення,  про 

визнання права на спадкування земельної ділянки за заповітом тощо. Вирішуючи на 

практиці певні підходи до формування предмету доказування у вказаній категорії 

справ, зацікавлена особа, суд стикаються зі складним комплексом правовідносин в 

сфері земельних та спадкових правовідносин, як правило, в цій категорії справ 

вирішення спірних відносин обтяжується проблемою балансу публічних та 

приватних інтересів. 

Розділ 2 «Характеристика окремих засобів доказування у справах щодо 

спадкування» присвячено дослідженню  проблем нормативного регулювання  

належних та допустимих доказів, пояснень сторін, третіх осіб, допиту свідків, 

особливостей доказування шляхом посилання на письмові та речові докази в 

справах щодо спадкування. 

У підрозділі 2.1 «Належні та допустимі докази у справах щодо 

спадкування» наведено аналіз нормативного регулювання належності та 

допустимості доказів у цивільному судочинстві. Наголошено, що в правозастосовчій 

діяльності виникають проблеми визначення належності і допустимості по окремим 

категоріям справ,  що випливають зі спадкових правовідносин. Це зумовлено не 

стільки суб’єктивними чинниками, зокрема, вадами нормативного регулювання 

щодо обґрунтованості меж судового розсуду, але в першу чергу, з новелізації  

спадкового права і  проблем правильного сприйняття предмету доказування по 

вказаним категоріям справ. Особливу складність в судовій практиці викликає 

правильне визначення допустимих фактів і доказів при вирішенні спорів, які 

випливають із правовідносин, врегульованих нормами матеріального права з 

відносно визначеною гіпотезою і диспозицією. 

Звертається увага на те, що відповідно до ст. 58 ЦПК України належними  є 

докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Далі законодавець 

встановив, що суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета 

доказування.  Таким чином, вирішуючи питання про належність доказів у певній 

категорії справ, перш за все суду, сторонам в справі необхідно визначитись з 

предметом доказування по тій чи іншій категорії справ. В  ч. 6 ст. 130 ЦПК України 

законодавець слушно передбачив обов’язок суду  уточнити позовні вимоги або 

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

врегульовано на стадії попереднього судового засідання.  Проте,  вказаний підхід 

законодавця до нормативного закріплення домінуючої ролі суду у визначенні 

предмету доказування, визначення допустимих фактів на вказаній стадії процесу 

нівелюється необов’язковістю проведення попереднього судового засідання. 

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

питання про належність і допустимість доказів і не зобов’язаний інформувати 

сторони про своє ставлення до процесу доказування і подання доказів в конкретній 
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справі до ухвалення відповідного рішення. На практиці процедура подання доказів, 

передбачена ст. 131 ЦПК України, як правило, суддями не дотримується, попередні 

судові засідання не проводяться, а у випадку їх проведення в більшості випадків не 

визначаються факти, які необхідно встановити для вирішення спору, що є вкрай 

важливо для справедливого і своєчасного вирішення спору у справах щодо 

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

фактори заважають ефективно застосовувати  проведення попереднього судового 

засідання в цивільному судочинстві, зокрема у справах щодо спадкування. Сто 

відсотків опитаних суддів відповіли, що таким фактором вони вважають 

недосконалість норм процесуального права щодо строків розгляду цивільної справи. 

Предметом доказування, якщо мова йде про позивача, є обставини, які 

обґрунтовують вимоги, викладені в позовній заяві або заперечення, якщо йдеться 

про відповідача.  Видається, що ретельний аналіз фактів предмета доказування, з 

якими норма матеріального права пов’язує правові наслідки, дозволяє правильно 

зробити висновок про належність доказів. Таким чином, незалежно від категорії 

спадкових справ правові підстави позовних вимог, так само як і заперечень, 

містяться, як правило, у  нормах ЦК України.  

У підрозділі 2.2 «Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків у справах щодо спадкування»  наведено огляд наукових 

вітчизняних досліджень і нормативного регулювання пояснення сторін, третіх осіб, 

їхніх представників в цивільному судочинстві. Аналізується співвідношення понять 

«докази», «засоби та способи доказування». На прикладі окремих інститутів ЦПК 

Франції і України проведено порівняльний аналіз нормативного регулювання таких 

засобів доказування як пояснення сторін. Автор робить висновок, що  

представлення пояснень шляхом допиту сторін, третіх осіб в цивільному 

судочинстві – це не «правові дурниці», а загальносвітовий досвід, до якого 

український законодавець правомірно звертається. За результатами порівняльного 

аналізу нормативного регулювання доказової діяльності в цивільному судочинстві 

України і Франції обґрунтовано необхідність запровадження норми-вимоги про 

обов’язковість допиту сторін, третьої особи під присягою, а не в якості свідка. 

Констатовано, що процесуальний інститут допиту сторін, третіх осіб, їх 

представників як свідків потребує вдосконалення з метою подолання колізії норм, 

які проголошують рівність процесуальних прав і обов’язків сторін, з одного боку, та 

виникненням додаткових обов’язків у однієї сторони в зв’язку з її активною 

позицією, пов’язаною з її допитом як свідка. Звернуто увагу на шляхи виходу з 

цього неприпустимого процесуального становища однієї з сторін та запропоновано 

внесення змін до ст. 184 ЦПК України про те, що у випадку надання згоди однією з 

сторін про допит як свідка, інша сторона не може відмовитись від аналогічного 

допиту, за винятком випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК України. 

У підрозділі 2.3 «Показання свідків у справах щодо спадкування» 

зазначається, що  особи, викликані як свідки, мають права, що забезпечують їм 

реальну можливість явки до суду для усного викладення  своїх свідчень, а також для 

найбільш повного і правильного викладення відомостей про факти. Вказані права 

забезпечені визначеними в законі гарантіями. 



12 

 

  На підставі порівняльного аналізу нормативних актів окремих держав 

Європи та України обґрунтовано висновок про необхідність  вдосконалення 

доказової діяльності щодо можливості допиту свідків шляхом проведення 

дистанційного судового провадження. Акцентовано увагу на тому, що 

запровадження інституту допиту свідка в цивільному процесі в режимі 

відеоконференції за запитом про міжнародну правову допомогу сприятиме 

якнайшвидшій уніфікації норм ЦПК України і міжнародного цивільного процесу. 

У підрозділі 2.4. «Письмові та речові докази у справах щодо спадкування» 

наголошено, що класифікація письмових доказів проводиться за декількома 

критеріями. Різні критерії не можна розглядати як взаємовиключні або конкуруючі 

один з одним. Така класифікація сприяє систематизації накопичених знань про 

письмові докази, забезпечує правильне використання їх у процесі судового 

доказування, допомагає суду враховувати особливості правової регламентації 

оголошення змісту особистих паперів фізичних осіб та інших видів кореспонденції 

при їх дослідженні та оцінці. 

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що в справах 

щодо спадкування офіційні письмові докази відіграють ключову роль у 

встановленні, наприклад, ступеня родинних відносин, що прямо впливає на 

черговість спадкування за законом. В окремих випадках наявність офіційного 

письмового доказу у вигляді заповіту породжує правові наслідки, які можуть 

суттєво вплинути на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за законом 

або виключно за заповітом, включає правові механізми гарантування права певних 

осіб на обов’язкову частку у спадщини і т.і. Вчинення заповіту з додержанням вимог 

закону до форми заповіту – це реалізація заповідачем права на призначення 

спадкоємців, незалежно від наявності у нього з цими особами родинних відносин. 

При цьому цей офіційний документ є єдиним засобом доказування виникнення у 

особи права на спадкування і не може підтверджуватись іншими засобами 

доказування. Заповіт як письмовий доказ може містити відомості не лише про коло 

призначених спадкоємців, але й вказувати на виникнення права на спадкування за 

наявності певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою. Умова, 

визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини. Заповіт під умовою, 

як письмовий доказ, має наперед визначений імунітет щодо можливості його 

оспорювання з підстав визначених в ч. 3 ст. 1242 ЦК України, зокрема, зазначається, 

що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною 

на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не 

залежало. 

В окремих випадках заповіт, як письмовий доказ в справі про спадкування, 

набуває статусу належного і допустимого доказу в значно ширшому аспекті. Так, 

відповідно до ст. 1246 ЦК України спадкодавець має право встановити у заповіті 

сервітут щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів або іншого нерухомого 

майна для задоволення потреб інших осіб. Вочевидь, що  у випадку виникнення 

спору про право осіб, що випливає з сервітуту, визначеного у заповіті, цей 

письмовий доказ має вирішальне значення у процесі доказування в цивільній справі. 
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Розділ 3 «Вплив норм міжнародного цивільного процесу на предмет 

доказування у справах щодо спадкування» присвячено аналізу проблем 

нормативного регулювання у сфері вітчизняного цивільного процесу з іноземним 

елементом та дослідженню можливих і раціональних шляхів удосконалення 

законодавства України за допомогою імплементації окремих інститутів 

міжнародного приватного права. 

У підрозділі 3.1. «Місце міжнародного цивільного процесу у національних 

правових системах та міжнародно-правових актах» автор зазначає, що у різних 

правових системах можуть існувати як різні домінуючі концепції того чи іншого 

інституту спадкового права, так і різні підходи до розуміння правового змісту таких 

інститутів. Внаслідок об'єктивних історичних та соціально-культурних обставин, 

матеріально-правові та процесуальні розбіжності з питань спадкування у різних 

країнах складно піддаються уніфікованому регулюванню, а у більшості випадків 

уніфікація взагалі є неможливою. За умови ж наявності у спадкових 

правовідносинах іноземного елемента, виникають питання визначення права, що 

застосовується, сфери застосування такого права, прав та обов'язків учасників 

спадкового процесу, здійснення процесу транскордонного спадкування тощо. 

Основним методом регулювання таких питань історично був і залишається 

колізійний метод, оскільки саме від правильного вибору права, що застосовується до 

відповідних спадкових правовідносин з іноземним елементом, залежить законність і 

справедливість вирішення спору у тій чи іншій спадковій справі. 

У підрозділі 3.2. «Поняття, види та способи визначення міжнародної 

підсудності у справах щодо спадкування» зазначається, що розгляд цивільної справи 

з іноземним елементом допускає застосування договірної підсудності, що випливає з 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. ЦПК України встановлює множину варіантів визначення підсудності 

цивільних справ, при цьому жодної згадки про договірну підсудність. З цього 

випливає, що відповідно до ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які мають 

бути підтверджені певними засобами доказування, в розглядуваному випадку – 

нормами ЦПК про підсудність, не можуть підтверджуватись іншими засобами 

доказування. Оскільки глава 1 «Підсудність» Розділу ІІІ ЦПК України не передбачає 

договірної підсудності, в цьому сенсі виникає певна колізія норм ЦПК України та 

міжнародно-правових норм. З метою подолання вказаної колізії пропонується 

доповнити частиною другою ст. 109 ЦПК України: «2. За заявою відповідача, якщо 

така заява зроблена до розгляду справи по суті та знаходить своє обґрунтування  

положеннями письмової угоди сторін, укладеної відповідно до міжнародного 

договору, згоду на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, справа 

розглядається відповідним судом держави за місцем проживання позивача».  

 У підрозділі 3.3. «Особливості формування предмета доказування при 

наявності іноземного елементу у міжнародних спадкових правовідносинах» 

зазначено, що наявність іноземного елементу в міжнародних спадкових 

правовідносинах може бути обумовлена багатьма обставинами, передусім:              

(а) іноземним громадянством спадкодавця, який постійно проживав на території 

даної держави; (б) знаходженням спадкового майна (нерухомість, транспортні 
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засоби, банківські вклади тощо) на території іншої держави, або (в) тим фактом, що 

спадкодавець останнім часом постійно проживав на території іншої держави. Ці та 

інші обставини ставлять перед спадкоємцями, органами нотаріату та судами безліч 

питань, вирішення яких ускладнюється через розбіжності у матеріально-правовому 

регулюванні спадкових відносин у різних юрисдикціях. Немає єдності у різних 

правових системах щодо способів визначення кола осіб, які мають право на 

спадщину за законом. Особливо багато питань виникає з приводу переходу прав на 

спадкове майно. Це передусім порядок відкриття спадщини, підстави прийняття 

спадщини та відмови від неї, спадкування зобов'язань (пасив спадщини), 

особливості ведення спадкової справи тощо. Наприклад, щодо прийняття 

спадкового майна, у Франції необхідним є явне висловлення волі спадкоємця (при 

цьому можуть бути висловлені певні умови щодо прийняття спадку). В Німеччині та 

Швейцарії перехід спадщини за законом не обумовлений будь-якими обмеженнями. 

У різних правових системах встановлено різні процедури відмови від спадщини та 

різні строки для такої відмови.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало змогу вирішити важливу наукову задачу – 

обґрунтувати ряд наукових положень, сформулювати висновки і пропозиції, які 

мають теоретичне і практичне значення для вдосконалення нормативного 

регулювання доказової діяльності в цивільному судочинстві та правозастосування у 

справах щодо спадкування, зокрема: 

1. Обставини, що підлягають доказуванню у справах щодо спадкування, 

випливають із диспозиції норми матеріального права в спадкових справах. При 

цьому норми матеріального права мають сприйматися крізь призму підстав позову 

та заперечень проти позову. Зміна предмета доказування залежить від конкретних 

норм спадкового права відповідно до яких обґрунтовуються вимоги та заперечення. 

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

2. До предмета доказування в справах щодо спадкування необхідно віднести 

факти матеріально-правового характеру та процесуально-правового характеру. При 

цьому в залежності від стадії провадження окремі факти матеріально-правового 

характеру розглядаються в якості процесуально-правового характеру. Юридичні 

факти матеріально-правового характеру – це факти, які обґрунтовують заявлені 

вимоги чи заперечення. Другою групою фактів, які можуть входити до предмету 

доказування, є факти, які впливають на відкриття та рух провадження в цивільній 

справі і їх прийнято іменувати фактами процесуального характеру. 

3. Преюдиційність окремих фактів в спадковому праві має свої особливості і 

полягають вони не тільки у звільненні від доказування, але й в наперед визначених 

законодавцем правових наслідках, які є обов’язковими для суду і не мають 

альтернативи. Суд може застосувати правило про звільнення від доказування, 

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

заперечує визнання іншими особами відомостей про факти, що входять до предмету 

доказування. 
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4. З урахуванням того, що до складу спадщини входять усі права та 

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

припинилися  внаслідок його смерті, робиться висновок, що до складу спадщини не 

можуть входити не оформлені належним чином права власності на земельну 

ділянку, на якій розташований житловий будинок, що є частиною складу спадщини. 

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

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

переходить у власність територіальної громади за місцем її розташування. 

Свідоцтво  про право на спадщину в певних випадках може бути виключним 

засобом  доказування і не може підтверджуватись іншими засобами доказування, 

зокрема, щодо набуття спадкоємцем права власності на нерухомість.  Так, 

відповідно до ст. 1299 ЦК України спадкоємець зобов’язаний зареєструвати  право 

на спадщину, звісно за наявності отриманого свідоцтва, в органах, які здійснюють 

державну реєстрацію нерухомого майна. Право власності на нерухоме майно 

виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна. У випадку коли 

спадкоємець прийняв спадщину, але не отримав свідоцтва про право на спадщину і 

відповідно не набув права власності, наприклад, на нерухомість, то в цьому випадку 

законодавець не передбачив правові наслідки такої бездіяльності. Вважаємо, що ця 

прогалина в спадковому праві має бути виправлена, оскільки  тут йдеться не тільки 

про приватний інтерес особи-спадкоємця, але й про публічний інтерес, зокрема, 

щодо штучного звуження  об’єктів оподаткування та  виникнення певних 

бюджетних втрат у держави чи певної громади. 

5. Доведено, що процесуальний інститут допиту сторін, третіх осіб, їх 

представників як свідків потребує вдосконалення з метою подолання колізії норм, 

які проголошують рівність процесуальних прав і обов’язків сторін, з одного боку, та 

виникненням додаткових обов’язків у однієї сторони в зв’язку з її активною 

позицією, пов’язаною з її допитом як свідка. Звернуто увагу на шляхи виходу з 

цього неприпустимого процесуального становища однієї зі сторін та запропоновано 

внесення змін до ст. 184 ЦПК України про те, що у випадку надання згоди однією зі 

сторін про допит як свідка, інша сторона не може відмовитись від аналогічного 

допиту, за виключенням випадків, передбачених ст. 51, 52 ЦПК України. 

6. За результатами порівняльного аналізу нормативного регулювання 

доказової діяльності в цивільному судочинстві України і Франції обґрунтовано 

необхідність запровадження норми-вимоги про обов’язковість допиту сторін, 

третьої особи під присягою, а не в якості свідка. Представлення пояснень шляхом 

допиту сторін, третіх осіб в цивільному судочинстві – це загальносвітовий досвід, до 

якого український законодавець правомірно звертається. Так, ст. 199 Цивільного 

процесуального кодексу Франції встановлює, що коли доказування шляхом допиту 

свідків є допустимим, суддя вправі вимагати пояснення від третіх осіб задля 

з’ясування фактів, які оспорюються та котрі відомі їм особисто. Пояснення 

надаються або одбираються шляхом допиту. Щодо процедури допиту сторін за ЦПК 

Франції, то вона доволі детально регламентована в контексті процесуальних 

обов’язків. Так, ст. 189 ЦПК Франції визначає, що сторони допитуються в 

присутності один одного, якщо обставини не вимагають окремого допиту. Якщо 
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одна зі сторін вимагає проведення між ними очної ставки, така очна ставка має бути 

проведена. Сторони особисто відповідають на запитання і не мають права 

користуватися попередніми записами. Допитані сторони підписують протокол або 

підтверджують, що він відповідає їх показам і про це робиться відповідний запис. 

Коли це доцільно, в протоколі вказується, що сторони відмовились його підписувати 

або підтвердити його правильність.  

7. Констатовано, що спадкове право не містить імперативної норми про 

обов’язковість доказування смерті спадкодавця виключно через наявність реєстрації 

акту цивільного стану та видачею свідоцтва про смерть.  Відповідно до змісту ч. 2 

ст. 1220 ЦК України юридичним фактом, який тягне відкриття спадщини, є смерть 

особи або оголошення її померлою. При цьому в Загальних положеннях про фізичну 

особу ЦК України зазначається, що цивільна правоздатність фізичної особи 

припиняється у момент її смерті (ч. 4 ст. 25 ЦК України). В іншому місці 

законодавець встановлює, що актами цивільного стану окрім інших подій є смерть 

фізичної особи,  яка підлягає державній реєстрації.  Звернуто увагу на необхідність 

удосконалення практики застосування процесуальної норми про допустимість 

доказів в цій сфері доказової діяльності, оскільки іншим способом встановити факт 

смерті ніж послатися на реєстрацію акту цивільного стану про смерть особи не 

вбачається можливим.  

8. Особливу увагу приділено аналізу окремих аспектів нормативного 

регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Розгляд цивільної справи 

з іноземним елементом допускає застосування договірної підсудності, що випливає з 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. ЦПК України встановлює множину варіантів визначення підсудності 

цивільних справ, при цьому жодної згадки про договірну підсудність. З цього 

випливає, що відповідно до ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які мають 

бути підтверджені певними засобами доказування, в даному випадку – нормами 

ЦПК про підсудність, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. 

Оскільки глава 1 «Підсудність» Розділу ІІІ ЦПК України не передбачає договірної 

підсудності, в цьому сенсі виникає певна колізія норм ЦПК України та міжнародно-

правових норм. З метою подолання вказаної колізії пропонується внести наступні 

зміни і доповнення до ст. 109 ЦПК України.  

Вказану статтю доповнити частиною другою наступного змісту « 2. За 

заявою відповідача, якщо така заява зроблена до розгляду справи по суті та 

знаходить своє обґрунтування  положеннями письмової угоди сторін, укладеної 

відповідно до міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, справа розглядається відповідним судом держави за 

місцем проживання позивача». У зв’язку зі збільшенням ст. 109 ЦПК України з двох 

до трьох частин, нумерувати другу частину як третю.   
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АНОТАЦІЯ 

Верещінська І.В.  Предмет доказування у справах щодо спадкування. – 

Рукопис. 

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, 2015. 

Дисертація є монографічним дослідженням, в якому викладено результати 

наукового аналізу особливостей доказування у справах щодо спадкування, підстав 

звільнення від доказування, розподілу обов’язків по доказуванню. Сформульовано 

поняття та надано характеристику змісту предмета доказування. 

У роботі досліджено правову регламентацію допиту сторони як свідка в 

цивільному судочинстві та обґрунтовано висновок про порушення балансу рівності 
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процесуальних прав і обов’язків сторін не на користь сторони, що займає активну 

позицію і надає згоду про допит її як свідка і таким чином сприяє якнайшвидшому 

розгляду справи. На підставі порівняльного аналізу законодавства окремих держав 

Європи та України запропоновано внесення змін і доповнень до ст. 109 ЦПК 

України з метою подолання колізії норм ЦПК України та Закону України «Про 

міжнародне приватне право» щодо визначення підсудності цивільних справ 

відповідно до правового інституту договірної підсудності. 

Акцентовано увагу на тезі про те, що преюдиційність окремих фактів в 

спадковому праві має свої особливості і полягає вона не тільки у звільненні від 

доказування, але й в наперед визначених законодавцем правових наслідках, які є 

обов’язковими для суду і не мають альтернативи. 

На підставі порівняльного аналізу цивільного процесуального законодавства 

України і Франції обґрунтовано висновок про  необхідність враховувати світовий 

досвід регламентації процесуального статусу суб’єктів доказової діяльності в 

цивільному судочинстві та запровадити норми-вимоги про обов’язковість допиту 

сторін, третіх осіб під присягою, а не в якості свідка 

Ключові слова: докази, предмет доказування, допит, спадщина, пояснення, 

сторони, третя особа, свідок, звільнення від доказування, договірна підсудність, 

належні та допустимі докази . 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Верещинская И.В. Предмет доказывания по делам о наследовании. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. - Киев, 2015. 

Диссертация является монографическим исследованием, в котором изложены 

результаты научного анализа особенностей доказывания по делам о наследовании, 

оснований освобождения от доказывания, распределения обязанностей по 

доказыванию. Сформулировано понятие и охарактеризовано содержание предмета 

доказывания. 

В работе исследована правовая регламентация допроса стороны в качестве 

свидетеля в гражданском судопроизводстве и обоснован вывод о нарушении 

баланса равенства процессуальных прав и обязанностей сторон не в пользу стороны, 

которая занимает активную позицию и дает согласие о допросе  в качестве 

свидетеля и таким образом способствует скорейшему рассмотрению дела. 

Предложено внести дополнения в ст. 184 ГПК Украины о том, что в случае 

предоставления согласия одной из сторон о ее допросе в качестве свидетеля, другая 

сторона не может отказаться от аналогичного допроса, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 51, 52 ГПК Украины. 

На основании сравнительного анализа законодательства отдельных государств 

Европы и Украины предложено внесение изменений и дополнений в ст. 109 ГПК 



19 

 

Украины с целью преодоления коллизии норм ГПК Украины и Закона Украины «О 

международном частном праве» относительно определения подсудности 

гражданских дел в соответствии с правовым институтом договорной подсудности. 

Акцентировано внимание на тезисе о том, что преюдициальность отдельных 

фактов в наследственном праве имеет свои особенности и заключаются они не 

только в освобождении от доказывания, но и в заранее определенных законодателем 

правовых последствиях, которые являются обязательными для суда и не имеют 

альтернативы. 

На основании сравнительного анализа гражданского процессуального 

законодательства Украины и Франции обоснован вывод о необходимости  введении 

нормы-требования об обязательности допроса сторон, третьих лиц под присягой, а 

не в качестве свидетеля. В работе обосновывается вывод о допустимости 

использования в гражданском судопроизводстве других средств доказывания, 

которые существуют в иностранном праве, если это вытекает из положений 

международного договора. 

На основании анализа норм материального права, которые являются 

определяющими при формировании предмета доказывания по делам о 

наследовании, автором предлагается внесение некоторых изменений в 

законодательство. В частности, указывается на противоречие предписаний, 

изложенных в ч.1 и ч.2 ст. 1225 ГК Украины  и ч. 1 ст. 120 Земельного кодекса 

Украины, поскольку в состав наследства не могут входить неоформленные 

надлежащим образом права собственности на земельный участок, на котором 

расположен жилой дом, являющийся частью  наследства. 

Ключевые слова: доказательства, предмет доказывания, допрос, наследство, 

объяснения, стороны, третьи лица, свидетель, освобождение от доказывания, 

договорная подсудность, надлежащие и допустимые доказательства. 

 

SUMMARY 

Vereshchinska I.V. The subject of proof in cases of inheritance. - Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of legal Sciences in specialty 12.00.03 - civil law 

and civil procedure; family law; private international law. - Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Ministry of education and science of Ukraine. - Kyiv, 2015. 

The thesis is a monographic study that presents the results of a scientific analysis of 

the characteristics of proof in cases of inheritance, proving grounds for exemption, 

allocation of responsibilities for proof. The concept and characteristics of the content of 

proof are provided. 

In this work the legal regulation of questioning party as a witness in civil 

proceedings and reasonably conclude imbalance of equality of rights and obligations of the 

parties are not in favor of the parties which took a proactive stance and agrees to question 

his/her as a witness and thus contribute to speedy trial of the case . Based on a comparative 

analysis of the laws of individual states of Europe and Ukraine author proposes 

amendments and additions to the article 109 CPC of Ukraine to overcome the conflict of 

jurisdiction of the CPC of Ukraine and the Law of Ukraine "On private international law" 
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to determine the jurisdiction of civil cases in accordance with such legal institution as 

contractual jurisdiction. 

Attention is focused on the statement that prejudicial effect of certain facts in the 

succession law has its own peculiarities and they are not only refer to exempt from 

proving, but also in predefined legislator legal effects which are obligatory for the court 

and have no alternative. 

The author makes conclusion based on a comparative analysis of civil procedural 

law of Ukraine and France about the necessity to take into account international 

experience in the regulation of the procedural status of evidence-based actors in civil 

proceedings and provide guidance-binding request for interrogation parties, third parties 

under oath, not as a witness. 

Key words: evidence, proving the subject, questioning, heritage, explanation, party, 

third party, witness, exemption from proof, contract jurisdiction, appropriate and 

acceptable evidence. 

 

 

 


