
До спеціалізованої вченої ради К 26.001.06 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
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на дисертацію ГРАБОВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 
«ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ», поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження О. О. Грабовської обумовлена 

кількома факторами. Насамперед, інститут доказування у цивільному 

судочинстві, без перебільшення, є основним, оскільки доказування 

пронизує усю цивільну процесуальну діяльність, починаючи від моменту 

вирішення судом питання про відкриття провадження у справі, 

завершуючи ухваленням судового рішення. Основні зусилля учасників 

справи як юридично заінтересованих осіб спрямовані на доказування 

юридичних фактів з метою обґрунтування пред’явлених вимог чи 

заявлених заперечень. Суд, в свою чергу, спрямовує увагу на їх 

встановлення з метою ухвалення законного та обґрунтованого рішення. У 

цьому процесі беруть участь усі суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин, реалізуються усі функціональні принципи цивільного 

процесуального права. Вірогідно, саме тому проблематика судового 

доказування була в центрі уваги дослідників в усі часи розвитку науки 

цивільного процесуального права.

Проте, незважаючи на наявний значний науковий доробок, 

залишається невирішеним широке коло питань, які потребують глибокого 

теоретичного осмислення, зокрема, про зміст категорії «доказ», 

розширення переліку засобів доказування, суб’єктів цивільного 

процесуального доказування, його стадії (етапи), розширення чи звуження 

змагальних засад тощо. ВХІД. № А/ЇЇТДТГ*'
В >Д ‘-<*6 "  ~

Відділ діловодства та архіву"" 
і ї̂вського національного університету 
[ імені Тараса Шевченка
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Крім того, не можна залишати поза увагою і судову реформу, і

оновлення Цивільного процесуального кодексу України (далі -  ЦПК
}

України). Адже численні новели викликали жваву дискусію серед 

правників і громадськості щодо їх доцільності та своєчасності.

Таким чином, звернення автора до проблематики цивільного 

процесуального доказування є своєчасним і логічним, слугуватиме 

розвитку цивільної процесуальної теорії, цивільного процесуального 

законодавства, підвищенню ефективності захисту порушених, невизнаних і 

оспорених прав, свобод та інтересів.

Дисертаційне дослідження О. О. Грабовської виконане відповідно до 

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

теоретичний і практичний аспекти», а також теми «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

За мету дисертаційного дослідження дисертантом поставлено розробку 

теоретичних положень, що розкривають правову природу процесів та явищ 

у сфері доказування, їх взаємозв’язки, формулювання нормативних, 

інституціональних та інструментальних елементів моделі цивільного 

процесуального доказування, прогнозування розвитку цивільного

процесуального доказування у контексті подальшої- європеїзації 

вітчизняного цивільного судочинства.

Для досягнення обраної мети у роботі послідовно та успішно було 

вирішено низку завдань. Зокрема, * досліджено історичні джерела 

законодавчого регулювання цивільного процесуального доказування і 

з’ясовано передумови формування наукових поглядів щодо сутності 

доказування у цивільному судочинстві; узагальнено новітні теоретичні 

висновки та наукові підходи до розуміння змісту доказування у 

цивільному, визначено мету цивільного процесуального доказування як 

концептуальної правової категорії; з’ясовано роль пізнання і пізнавальних 

факторів у доказуванні, їх вплив на результати судової діяльності; 

розкрито концепт доказу, його функціональні якості, перспективи
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розширення переліку засобів доказування у цивільному судочинстві; 

досліджено нормативну основу інституту доказування у цивільному
з

судочинстві, виявлено прогалини у його законодавчому регулюванні, 

визначено прийоми і способи реалізації у національному цивільному 

судочинстві права на справедливий судовий розгляд як міжнародного 

стандарту правосуддя з позицій доказування; виокремлено із системи 

функціональних принципів цивільного процесуального права базові для 

сфери доказування принципи, з’ясовано їх призначення та взаємодію; 

розроблено, з урахуванням концепції дослідження, поняття та встановлено 

структуру предмета доказування, його межі й особливості формування у 

цивільному судочинстві; визначено специфіку процесуальної діяльності 

суду, юридично заінтересованих у справі осіб, а також інших учасників 

судового процесу у доказуванні та доведенні; сформульовано науково 

обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення 

регламентації сфери доказування національним цивільним процесуальним 

законодавством, усунення проблем судової практики.

Аналіз роботи та результатів апробації положень дисертаційного 

дослідження свідчить про те, що автор успішно впоралася із вирішенням 

поставлених завдань і досягненням мети його проведення.

Дисертаційне дослідження О. О. Грабовської є першим, після 

набрання чинності ЦГЖ України у новій редакції, системним, 

комплексним монографічним дослідженням теоретико-правових та 

практичних проблем доказування у цивільному процесі.

У своїй роботі, для початку, дисертант дослідила еволюцію 

становлення окремих аспектів процесу доказування, що допомогло 

зрозуміти його суть. Також заслуговує схвалення звернення автора до 

аналізу такого явища у цивільній процесуальній діяльності, як пізнання:

О.О. Грабовська наголошує, що здатність суб’єктів судового пізнання 

логічно мислити дозволяє формувати хід суджень, умовиводів, сприяє 

вибудовуванню стратегії і тактики доказування, висуненню гіпотез,
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проведенню аналогій тощо; що специфіка психології суб’єкта пізнання

(моральні установки, інтуїція, здібності, емоції, почуття, переживання,
*

фантазії, ілюзії, стереотипи тощо) не можуть не впливати на пізнання 

процесів і явищ.

Варто відзначити нетрадиційний підхід автора до розкриття поняття 

«доказ». Враховуючи те, що суб’єктами пізнання у цивільному 

судочинстві є і суд, і учасники справи, і представники, й інші учасники 

судового процесу, але вони здійснюють процесуальну діяльність з різною 

метою і різними юридичними наслідками, дослідник дійшла висновку про 

двоїстість поняття «доказ»: з одного боку докази -  «це надані учасниками 

справи у визначений законом спосіб та з застосуванням відповідних 

засобів, дані (інформація) про факти та обставини, якими обґрунтовуються 

вимоги чи заперечення», з іншого -  «це дані (інформація), визнані судом 

доказами внаслідок їх дослідження та оцінки».

Критичний аналіз традиційних положень цивільного процесуального 

законодавства, що закріплюють правила про належність та допустимість 

доказів у цивільному судочинстві, а також новацій про достовірність і 

достатність дозволив автору зробити нові наукові висновки про їх зміст та 

перспектив екстраполяції запропонованого до цивільного процесуального 

законодавства. Правильною у даному зв’язку є позиція автора про 

необхідність приведення у відповідність до інших положень цивільного 

процесуального законодавства ч. З ст.'77 ЦПК України, яка закріплює 

право обґрунтовувати належність кожного доказу виключно за сторонами. 

Адже таке право належить усім без виключення учасникам справи, до кола 

яких входять також треті особи, заявники та інші заінтересовані особи у 

справах окремого провадження тощо.

Автор слушно звертає увагу на те, що положення про достовірність 

доказів, вперше закріплене у національному цивільному процесуальному 

законодавстві (ст. 79 ЦПК України), є не до кінця визначеним і за 

змістовним навантаженням наближеним до положення про належність
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доказів, закріпленим у ч. 1 ст. 77 ЦПК України. А тому О. О. Грабовська 

пропонує обгрунтоване авторське визначення поняття «достовірність 

доказів» -  нею є такий ступінь правдивості доказової інформації, яка 

дозволяє суду з високою ймовірністю переконатися в існуванні або 

відсутності факту чи обставини, що встановлюються, а також визнати таку 

інформацію доказом.

Видається слушним висновок автора про те, що не можна 

ототожнювати поняття «достатність доказів» та «сукупність доказів», що є 

поширеним у цивільній процесуальній доктрині при позначенні одного й 

того самого правового явища. Сукупність доказів, на думку дослідника, -  

це усі надані з метою підтвердження чи спростування певного факту чи 

обставини докази, які можуть бути й неналежними, недопустимими, 

недостовірними, достатньою ж може вважатися сукупність доказів, які 

після їх оцінки на предмет належності, допустимості та достовірності 

дозволяють суду зробити висновок про наявність чи відсутність фактів і 

обставин, які формують предмет доказування.

Звертає на себе увагу скрупульозний аналіз автором нормативної 

основи цивільного процесуального доказування, не обмежуючись при 

цьому законодавчими актами України, спроба продемонструвати 

специфіку законодавчої регламентації доказування у справах з іноземним 

елементом.

У контексті місця і значення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. (далі -  Конвенція) у системі джерел 

цивільного процесуального права своєчасним є звернення автора до 

практики Європейського суду з прав людини (далі -  ЄСПЛ), аналіз його 

правових позицій щодо доказування у цивільних справах. О. О. Грабовська 

провела паралель між чинними положеннями національного цивільного 

процесуального законодавства з метою виявлення їх відповідності ст. 6 

Конвенції. Внаслідок цього нею доводиться, що масив положень

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


цивільного процесуального законодавства України, яким урегульовано

процес доказування, в цілому відповідає указаним положенням.}
У

Заслуговує на увагу виділення автором дисертаційного дослідження 

особливостей, які визначають специфіку доказування у справах з 

іноземним елементом. Абсолютно доведеною видається позиція, згідно з 

якою до предмета доказування у таких справах не повинні включатися 

норми права іноземної держави. У даному зв’язку обґрунтованим є 

висновок про те, що у разі необхідності застосування національними 

судами України норм права іноземних держав йдеться не про питання 

фактів чи обставин, з яких суд формує предмет доказування та які 

підлягають доказуванню учасниками справи, а про питання права.

Окремо слід зупинитися на погляді О. О. Грабовської на суб’єктів 

доказування у цивільному судочинстві. На підставі новітніх тенденцій 

розвитку національного цивільного процесуального законодавства, досвіду 

розвинених зарубіжних країн тощо, дисертантом зроблено висновок про 

необхідність диференціації функцій суду, учасників справи та інших 

учасників судового процесу у сфері цивільного процесуального 

доказування у такий спосіб: суб’єктами доказування є учасники справи; 

суд на підставі доказаного та доведеного встановлює юридичні факти і 

обставини; свідки, експерти, спеціалісти сприяють учасникам справи у 

доказуванні, а суду -  у встановленні фактів і обставин. Позицію про 

необхідність розмежування статусу суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у зазначений вище спосіб О. О. Грабовська підкріплює 

також посиланням на мету: мета доказування учасників справи як 

юридично заінтересованих осіб -  доказати факти та обставини, якими 

обґрунтовуються вимоги чи заперечення; мета суду — їх встановити, 

ухвалити на підставі цього законне та обґрунтоване рішення.

Автор аналізує нову редакцію ЦПК України, але окремо виділяє 

новацію цивільного процесуального законодавства, закріплену у ч. 2 ст. 13 

ЦПК України, згідно із якою суду надано право збирати докази за власною
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ініціативою у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи

неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи*
дієздатність яких обмежена. При цьому правильно зазначається, що 

незважаючи на те, що указане положення певною мірою суперечить 

поширеним уявленням про змагальний процес, тим не менше його 

закріплення в цивільному процесуальному законодавстві є доцільним з 

точки зору необхідності забезпечення захисту прав, свобод та інтересів 

суб’єктів, які потребують особливої уваги з боку суспільства і держави.

Дисертація О. О. Грабовської є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням. Її положення і висновки відображені у 38 наукових 

публікаціях, серед яких -  дві одноосібні монографії, 25 наукових статей, 15 

з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях та 1 0 - у  наукових 

періодичних виданнях іноземних держав, а також 11 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях.

Зміст роботи охоплює різні аспекти цивільного процесуального 

доказування, що дало можливість дослідити проблематику комплексно та 

системно. Усі питання розкриті автором повно та всебічно.

Емпіричну базу дослідження становить практика не лише 

національних судів України, а й Європейського суду з прав людини.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та встановленим 

вимогам.

Проте, незважаючи на істотні здобутки роботи та її безумовно 

творчій науковий характер, дисертація не позбавлена окремих 

суперечностей та дискусійних положень. Зокрема:

1. Хоча дисертантом зроблено важливий висновок щодо 

розмежування функцій суду, учасників справи та інших учасників 

судового процесу у сфері цивільного процесуального доказування, ми не 

можемо погодитися з тим, що суб’єктами доказування при цьому є лише 

учасники справи. Доказування -  є багатогранним і складним процесом, 

який включає, як мінімум, такі етапи, як: збирання, дослідження та оцінка
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доказів. А тому обмежувати його лише доказуванням учасниками справи

фактів та обставин, якими обґрунтовуються пред’явлені вимоги чи
*

заявлені заперечення, недоцільно.

2. При обґрунтуванні багатоаспектності категорії «доказ» автор 

відмічає, що доказами є надані суду у визначений законом спосіб дані 

(інформація), які визнані судом доказами внаслідок їх дослідження та 

оцінки. Проте не можна забувати, зокрема, і про форму, в якій мають бути 

виражені відповідні дані (інформація), і про вимоги, яким мають докази 

відповідати. З огляду на це ми не можемо визнати повною надану 

дисертантом дефініцію доказу.

3. Окреслюючи предмет доказування, О. О. Грабовська 

припускається помилки у побудові дефініції (коли поняття розкривається 

через самого себе), зазначаючи, що ним є факти та обставини, «з яких 

формується предмет доказування». Тобто можна стверджувати про 

недостатнє розкриття суті категорії у відповідній дефініції. Крім того, 

важко сприйняти і розуміння автором меж формування предмета 

доказування як сукупність фактів та обставин. Тим більше, що, виходячи із 

першого визначення -  предмета доказування, -  такою сукупністю 

дисертант вважає саме предмет доказування, а не межі його формування.

4. Вбачається помилковою думка автора про те, що «загальний і 

категоріальний (родовий) предмет доказування у взаємодії становлять 

стандарт предмета доказування * у цивільному судочинстві». 

Проаналізувавши класифікацію предмета доказування, наведену 

О. О. Грабовською, можна побачити, що категоріальний (родовий) предмет 

доказування є складовою загального предмета доказування, а 

безпосередній (специфічний) предмет доказування -  категоріального 

(родового) і, звичайно, загального предмета доказування. Тобто мова йде 

не про окремі види предметів доказування, що перебувають в різних 

площинах, а про рівні одного й того самого правового явища.
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5. Видається не достатньо виваженою позиція дисертанта щодо 

непотрібності спеціального оформлення всесвітньовідомих та відомих на 

території України загальновідомих юридичних фактів. На наш погляд, і ми 

підтримуємо у цьому законодавця, будь-яка відповідна обставина, 

незалежно від того, на яку місцевість поширюється її «відомість», має бути 

визнана судом загальновідомою, залежно від обізнаності про неї суду і 

учасників судового процесу.

6. Не повністю сприйнятним є те, що удосконалено дисертантом у 

понятті преюдиціальних фактів. Адже на сьогодні у ЦПК України мова йде 

про рішення суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, 

яке може бути ухвалено лише за результатами розгляду справи по суті. 

Виняток становлять тільки питання, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та 

чи вчинені вони цією особою, відповіді на які можуть бути закріплені у 

перелічених в ч. 6 ст. 82 ЦПК України процесуальних документах. Проте 

визначити ці два моменти також, вбачається, неможливо без розгляду 

відповідних питань по суті.

7. Дисертанту доцільно додатково аргументувати свою позицію 

щодо співвідношення понять «доказування» і «доведення». Оскільки 

спочатку О. О. Грабовська зазначає, що вони є синонімами, а-потім відразу 

відмічає їх різне змістовне навантаження. Крім того, із обґрунтування 

авторського погляду так і залишається незрозумілим, в чому проявляється 

відмінність між доказуванням і доведенням в цивільному процесі.

8. При розкритті допустимості доказів (допустимим, на думку 

автора, є доказ, який в силу зумовлених суспільною необхідністю 

міркувань законодавця серед інших належних доказів визнається законом 

таким, що підтверджує чи спростовує певний факт чи обставину) 

О. О. Грабовська повністю «відходить» від змісту, що його вкладає у 

відповідну категорію законодавець. Нам видаються більш логічними і 

такими, що розкривають суть допустимості доказів, положення, 

регламентовані у ст. 78 ЦПК України.
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Однак висловлені зауваження мають, переважно, дискусійний 

характер і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації.

Таким чином, дисертація «Теоретико-правові проблеми доказування 

у цивільному судочинстві України» відповідає вимогам, встановленим 

Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  

Грабовська Оксана Олександрівна -  заслуговує присудження їй наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 -  цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:
Завідувач кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ 
доктор юридичних наук, професор С. С. Бичкова

ВХІД. №
Від ' Л б  ' М  7'

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента 

Тимченка Геннадія Петровича 
на дисертацію Грабовської Оксани Олександрівни 

на тему «ТЕОРЕТИКО -  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У 
ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ» 

зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Інститут доказування у 
цивільному судочинстві особливо інтенсивно привертає увагу в останній 
період часу. Пов’язано це, передусім, з докорінними змінами у 
законодавчому регулюванні доказування, які були внесені наприкінці 
минулого століття до ЦПК України 1963 р., а згодом були відтворені й у 
ЦПК 2004 р.

Закріплення положення про змагальність сторін, усунення суду від 
доказування у справах позовного провадження і надання йому права лише 
сприяти юридично заінтересованим особам у доказуванні юридичних фактів, 
стало кроком у побудові змагального цивільного судочинства в Україні. 
Водночас, судова практика виявилась не головою для сприйняття таких 
новацій, оскільки не було створено відповідних умов. Окрім того, 
позбавлення суду права витребувати докази за власного ініціативою призвело 
до неможливості в окремих випадках захисту прав, свобод чи інтересів 
малолітніх, неповнолітніх та інших осіб, які в силу різних обставин не 
можуть самостійно якісно захистити свої права. Тобто, закріплення 
змагальних новацій, з одного боку стало кроком уперед, а з іншого 
погіршило становище певних верств населення. Ці та інші проблеми стали 
підставою для наукового дослідження проблем доказування у цивільному 
судочинстві. Зокрема, вітчізняні вчені В.Д. Андрійцьо, С.С. Бичкова, Ж.В. 
Васильєва-Шаламова, С.Я. Фурса та інші підтримуючи змагальну основу 
цивільного судочинства, проте, критично оцінюють окремі положення 
цивільного процесуального закону, які обмежують права суду по
наповненню цивільних справ доказами.

Реформування судової системи України у сучасний період, викликане 
політичними, економічними, соціальними перетвореннями, зумовило й
інтенсивне оновлення законодавства. В рамках судової реформи прийнято 
низку нових законодавчих актів, в тому числі й нову редакцію Цивільного 
процесуального кодексу України. Новації, якими наповнено цивільний 
процесуальний закон є суттєвими, подекуди радикальними, нетрадиційними 
для вітчизняної правової системи, а тому об’єктивно потребують наукового

і
і -20^р.

вхід, №
Від ' Ж е  ’

Відділ діловодства та архіву 
•мавського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2

аналізу та обгрунтування. Робота по виявленню переваг та недоліків новел з 
точку зору їх впливу на ефективність захисту прав, свобод та інтересів, є 
вельми необхідною. У даному сенсі критичний аналіз новацій цивільного 
процесуального законодавства України в сфері доказування з урахуванням 
проблем судової практики, є актуальним і необхідним.

Доказування у цивільному процесі -  складне та багатоаспектне правове 
явище. Усі положення цивільного процесуального законодавства так чи 
інакше пов'язані з доказуванням фактів і обставин, якими сторони, інші 
учасники справи обгрунтовують свої вимоги чи заперечення. На результати 
доказової діяльності впливають також категорії, які не урегульовані правом. 
Зокрема, судове пізнання процесів і явищ -  розумова діяльність, для якої 
неможливо встановити законодавчі рамки, тому комплексне дослідження 
взаємодії усталених елементів цивільного процесуального доказування, 
законодавчого регулювання сфери доказуванням, судової практики у 
взаємодії із пізнанням видається доцільним. Виявлення співвідношення 
пізнання з доказуванням відкриває широкі можливості для вирішення 
багатьох задач. Питання про природу змагального цивільного судочинства, 
про дослідження та оцінку доказів, доказування фактів та обставин та їх 
доведення з метою переконання, використання певних видів доказів тощо, не 
можуть розкриватися у відриві від вивчення процесів пізнання.

. Науковий потенціал, присвячений проблематиці доказування у 
цивільному судочинстві є досить значним, однак здебільшого усі 
фундаментальні праці підготовлені за часів дії ЦПК України 1963 та 2004 р.р. 
Представлене наукове дослідження -  перше після прийняття нової редакції 
ЦПК України системне дослідження, що робить його особливо актуальним та 
значимим для розвитку цивільної процесуальної докрини, цивільного 
процесуального законодавства та судової практики.

Зв’язок дослідження з науковими програмами. Дисертаційне 
дослідження Грабовської О. О. виконане на кафедрі правосуддя юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми: «Доктрина права 
в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 
11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 и  003 579), яка 
досліджувалася з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; а також теми: «Теорія 
та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 
042-01).

Автором проаналізовано усі необхдні для розкриття теми дослідження 
законодавчі акти України та окремих зарубіжних країн, зокрема, нова редакція 
Цивільного процесуального кодексу Франції. Вискористано великий масив 
монографічних та навчальних джерел, наукових публікацій. Здійснено аналіз 
судової практики судів України та Європейського суду з прав людини.

Мету дисертаційного дослідження дисертанткою сформульовано у 
наступний спосіб: розробка теоретичних положень, що розкривають правову 
природу процесів та явищ у сфері доказування, їх взаємозв’язки,
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з
формулювання нормативних, інституціональних та інструментальних 
елементів моделі цивільного процесуального доказування, прогнозування 
розвитку цивільного процесуального доказування у контексті подальшої 
європеїзації вітчизняного цивільного судочинства.

Для досягнення зазначеної мети автором послідовно та успішно було 
вирішено ряд завдань концептуального характеру, зокрема досліджено 
історичні джерела законодавчого регулювання цивільного процесуального 
доказування і з'ясувало передумови формування наукових поглядів щодо 
сутності доказування у цивільному судочинстві (підрозділ 1.1); узагальнено 
новітні теоретичні висновки та наукові підходи до розуміння змісту 
доказування у цивільному та визначено мету цивільного процесуального 
доказування як концептуальної правової категорії (підрозділ 1.1); з'ясувало 
роль пізнання і пізнавальних факторів у доказуванні, їх вплив на результати 
судової діяльності (підрозділ 1.2); розкрито концепт доказу, його 
функціональні якості, перспективи розширення переліку засобів доказування 
у цивільному судочинстві (Розділ II); досліджено нормативну основу 
інституту доказування у цивільному судочинстві, виявлено прогалини у його 
законодавчому регулюванні, визначено прийоми і способи реалізації у 
національному цивільному судочинстві права на справедливий судовий 
розгляд як міжнародного стандарту правосуддя з позицій доказування Розділ 
III); виокремлено із системи функціональних принципів цивільного 
процесуального права базові для сфери доказування принципи, з'ясувано їх 
призначення та взаємодію (Розділ IV); розроблено, з урахуванням концепції 
дослідження, поняття та встановлено структуру предмета доказування, його 
межі та особливості формування у цивільному судочинстві (Розділ V); 
визначено специфіку процесуальної діяльності суду, юридично 
заінтересованих у справі осіб, а також інших учасників судового процесу у 
доказуванні та доведенні (Розділ VI); сформульовано науково обґрунтовані 
пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення регламентації 
сфери доказування національним цивільним процесуальним законодавством, 
усунення проблем судової практики.

Аналіз авторських висновків та результатів апробації свідчить про те, що 
авторка успішно справилася із поставленими завданнями.

Наукова новизна, оцінка обгрунтованості наукових положень 
дисертації та їх достовірності. Звернення автора до історичних наукових 
джерел та законодавчих актів, які регламентували порядок здійснення 
цивільного судочинства в різні історичні періоди, дозволили не лише 
простежити зміни у законодавстві, яким урегульовувалось доказування у 
цивільних справах, а й виявити фактори, які впливали на ці зміни. Досвід 
попередніх поколінь не лише збагачує обсяг знань, а й дозволяє уникати 
помилок.

Дисертанкою проаналізовані: Руська Правда, яка діяла на території 
сучасних Київщини, Чернігівщини, Переяславщини у IX -  XII ст., Статути 
Великого князівства Литовського різних років, дія яких поширювалася на
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Волинське, Київське, Брацлавське воєводства тощо, неписане Звичаєве право 
Запорізької Січі тощо. Особливу увагу приділено аналізу Статуту цивільного 
судочинства 1864 р., який регулював судочинство на українських землях у 
складі Російської імперії у 1864-1917 рр.

Окремої уваги заслуговує дослідження автором висновків та поглядів 
найбільш авторитетних вчених про сутність доказування у цивільному 
процесі. Враховуючи теоретичні висновки, етимологію поняття 
«доказування», а також юридичну природу цивільного судочинства, 
обгрунтовано розмежовується сутність діяльності у цьому напрямку суду, 
учасників справи, інших учасників судового процесу. Робиться логічний 
висновок про те, що доказування та доведення хоча і є синонімами з точки 
зору філологів, тим не менш у цивільній процесуальній діяльності можуть 
розрізнятися. Доказування з точки зору дисертантки, пов’язане, здебільшого, 
з поданням доказів до суду, ініціюванням витребування доказів судом, 
внесенням клопотань про залучення в процес свідків, призначення експертиз 
тощо, тобто усі процесуальні дії, спрямовані на наповнення справи 
відповідними доказами. Доведення ж, на думку автора, переважно словесна 
діяльність, спрямована на переконання суду у тому, що докази, надані в 
обгрунтування фактів і обставин, дійсно їх підтверджують (с. 67).

Автором обгрунтовано стврджується, що зміни у законодавчому 
регулюванні цивільного процесуального доказування в цілому не відбились 
на наукових висновках про зміст доказування у цивільних справах. Пов’яане 
це, на думку автора, з інертністю. Більше того, дисертантка правильно 
акцентує увагу на тому, що усі наявні висновки про зміст доказування 
стосуються виключно позовного провадження, окреме та наказне 
провадження, в порядку, яких розглядається чимала кількість цивільних 
справ, лишаються неохопленими (с. 106).

Враховуючи виявлені прогалини сформульовано авторський висновок 
про зміст доказування у цивільному процесі як пізнавально-практичної 
діяльності учасників справи, яка: 1) зумовлена юридичною
заінтересованістю; 2) урегульована сукупністю законодавчих актів 
національного і наднаціонального, характеру; 3) заснована на
основоположних принцпах цивільного процесуального права; 4) спрямована 
на переконання суду в тому, що факти та обставини, якими обгрунтовано 
вимоги чи заперечення, підтверджують заявлені вимоги; 5) реалізується за 
допомогою встановлених законом засобів; 6) здійснюється під 
процесуальним керівництвом суду та за його сприяння (с. 2-3).

Заслуговує на увагу спосіб розкриття автором змісту поняття «доказ». 
Переконання автора у тому, що завданням суду є встановлення фактів і 
обставин з метою ухвалення законного та обгрунтованого рішення, а 
суб’єктами доказування необхідно вважати лише учасників справи 
враховуючи змагальний характер цивільного судочинства, сприяло висновку 
про двоїстість юридичної природи доказів: з одного боку, доказами є надана 
суду учасниками справи у визначений законом спосіб інформація про факти
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та обставини, якими обгрунтовуються вимоги чи заперечення, а з іншого, 
доказами може вважатися лише інформація, визнана судом доказами 
внаслідок їх дослідження та оцінки. Водночас, автором обгрунтовано 
зазначається про те, що юридичні наслідки висновків про те, що є доказом, 
різні, і саме висновок висновок покладається в обгрунтування судового 
рішення (с. 181).

Дисертанткою сформульовано висновки про належність, допустимість, 
достовірність та достатність доказів у цивільному судочинстві. 
Запропоновано нову редакцію ч. 1 ст. 77 ЦПК України, у якій закріплено 
дефініцію належності доказів, а також зазначається про необхідність зміни 
редакції ч. З, якою право обгрунтовувати належність кожного доказу 
закріплено як право сторін. Така регламентація права обгрунтовувати 
належність доказів, на думку автора, може сприяти помилковим висновкам 
про те, що інші учасники справи такого права не мають (с. 141).

Автор дисертаційного дослідження критично аналізує новації, 
закріплені у ст. 79 ЦПК України щодо реламентації достовірності доказів у 
цивільному судочинстві. Підтримуючи позицію законодавця про 
необхідність закріплення положень про достовірність доказів, тим не менш 
стверджується про змістовне співпадіння правила про достовірність з 
правилом про належність. У зв’язку з чим пропонується авторське 
визначення змісту поняття «достовірність доказів» як такий ступінь 
правдивості доказової інформації, яка дозволяє суду з високою ймовірністю 
переконатися у існуванні чи відсутності факту чи обставини, що 
встановлюються, а також визнати таку інформацію доказом (с. 169).

Така властивість доказів як їх достатність розкривається автором як з 
позицій теорії цивільного процесуального доказування, так і з урахуванням 
проблем судової практики. При цьому, правильно акцентується увага, що 
лише докази, визнані належними, тобто містять інформацію про факти чи 
обставини, можуть оцінюватися судом щодо їх достатності. Так само 
достатніми можуть бути докази, які є допустимими. Звертається увага на 
проблеми судової практики, пов’язані з недостатністю доказів в 
обгрунтування вимог чи заперечень, що зумовлено невиконанням судами 
обов’язками, спрямованими на роз’яснення прав у сфері доказування, 
зокрема на подання клопотань про витребування доказів, про направлення 
судових доручень тощо. Встановлено залежність достатності доказів з 
правилами про належність та допустимість. У даному контексті правильним 
видається висновок, що одного допустимого доказу може бути достатнім для 
підтвердження певного факту, тоді як певна кількість недопустимих є 
недостатньою (с. 187).

У контексті законодавчої регламентації доказування у цивільних 
справах обгрунтованим видається аналіз не лише національного 
законодавства, а й міжнародних актів в сфері захисту прав людини. У цьому 
переліку Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 
р. посідає сьогодні, без перебільшення, одне з головних місць. Дослідження
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Конвенції, практики ЄСПЛ дозволило зробити висновок про відповідність 
національного цивільного процесуального законодавства усім концептам ст. 
6 Конвенції, про відсутність істотних розбіжностей. При цьому право на 
публічний судовий розгляд, разгляд справи упродовж розумного строку, 
разгляд справи незалежним та безстороннім судом аналізуються скрізь 
призму цивільного процесуального доказування (с. 229-234).

Як новацію у дослідженнях подібного роду слід відмітити також 
глибокий аналіз специфіки доказування у справах з іноземним елементом. 
Спираючись на судову практику, зокрема, у справах про усиновлення дітей, 
які проживають на території України іноземними громадянами, автор 
правильно наголошує на помилковості включення норм права країн 
проживання усиновлювачів до предмета доказування, оскільки йдеться не 
про юридичні факти чи обставини, з яких формується предмет доказування у 
цивільному судочинстві, а про питання правозастосування з метою 
кваліфікації правовідносин (с. 243).

Обгрунтованим і логічним з точки зору предмета дослідження є 
розкриття специфіки реалізації принципів цивільного процесуального права, 
які є визначальними для реалізації суб’єктами цивільних процесуальних 
правовідносин прав та обов’язків, передбачених законодавством для 
доказування та доведення. Критичний погляд на розширення змагальних 
засад у цивільному процесуальному законодавстві України, і, відповідно, 
зменшення ролі суду у доказуванні, з урахуванням проблем судової 
практики, дозволили запропонувати теоретичні висновки та зміни до 
цивільного процесуального законодавства, які характеризуються 
сбалансованістю змагальних та слідчих засад (підрозділ 4.1 роботи, с. 418- 
419).

З групи функціональних принципів автор логічно виділяє й принцип 
безпосередності як фундаментальний для доказування учасниками справи 
фактів і обставин і встановлення їх судом. Зроблено висновок, що 
безпосередність -  свого роду галузевий режим (спосіб, метод) дослідження 
доказів, який сприяє учасникам справи досягти мету доказування, а суду -  
ухвалити законне та обгрунтоване рішення. Специфіка реалізації принципу 
безпосередності розкривається у контексті юридичної природи цивільних 
справ та порядків, встановлених цивільним процесуальним законом для їх 
розгляду (с.296-298).

Дисертаційне дослідження Грабовської О.О. відрізняє дослідження 
концептуальної складової теорії докаування -  його предмета. Автором 
розкрито не лише зміст предмета доказування, а й суб’єктів його 
формування, специфіку формування та коригування у справах різних 
проваджень, на різних стадіях цивільного процесу, що дозволило 
сформулювати висновки, які відрізняються всебічністю та новаторством, а 
тому є цінними для розвитку цивільної процесуальної науки.

Окремої уваги заслуговує запропонована автором класифікація фактів 
предмета доказування, яка заснована на юридичній природі фактів предмета
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доказування у цивільному судочинстві. Зокрема, виділено загальний предмет 
доказування, до якого включено факти та обставини, якими обгрунтовуються 
вимоги чи заперечення; категоріальний -  сукупність фактів та обставин, які 
встановлюються судом при розгляді справ певної категорії (роду); 
безпосередній -  факти та обставини, включення яких до предмета 
доказування зумовлено специфікою конкретної справи. Але оскільки 
зазначена класифікація пов’язана, здебільшого, з повноваженнями суду, 
окремо виділено також особистісний предмет доказування -  сукупність 
фактів і обставин, які кожна юридично заінтересована особа -  учасник 
справи вважає за потрібне для доказування та доведення (с. 325).

Аналізуючи наукову дискусію про суб’єкти формування предмета 
доказування у цивільному судочинстві, враховуючи регулювання 
доказування цивільним процесуальним законодавством автором зроблено 
висновок про те, що предмет доказування формується судом, оскільки саме 
на суд закон покладає обов'язок вирішити справу по суті, ухвалити законне 
та обгрунтоване рішення і у такий спосіб захистити права, свободи чи 
інтереси. Учасники ж справи сприяють формуванню предмета доказування, 
впливають на його межі та коригування. Певною мірою на формування 
предмета доказування впливають також й інші учасники судового процесу, 
зокрема свідки, експерти, спеціалісти. Вважаючи висновки окремих вчених 
про те, що у змагальному судочинстві предмет доказування формується 
самими сторонами необгрунтованими, автор підкріплює свою позицію 
новацією, яка закріплена у ч. 2 ст. 197 ЦПК України і закріплює право суду 
роз'яснювати учасникам справи, які обставини входять до прдемета 
доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи. 
Вивчаючи досвід інших держав та вважаючи його обгрунтованим і таким що 
сприяє у підвищенні ефективності захисту прав, свобод чи інтересів, автор 
висловлює позицію про необхідність постановления судом ухвали, в якій би 
зазначались факти і обставини, що підлягають встановленню, а також про 
розподіл обов'язків щодо доказування (с. 357, 360).

Критичний аналіз наукових поглядів про зміст змагального цивільного 
судочинства дозволив автору дійти . висновку про те, що не модель 
цивільного судочинства визначає роль суду в сфері доказування, як про це 
часто зазначається, а навпаки, визначена законом сукупність прав та 
обов’язків суду в сфері доказування, ступінь збалансованості у діяльності 
суду та учасників справи (с. 494). Обгрунтованим видається також спосіб 
розкриття процесуального становища суду у сфері цивільного 
процесуального доказування крізь призму специфіки справ позовного, 
окремого та наказного проваджень (с. 495).

Одним з головних авторських акцентів концепції дисертаційного 
дослідження, який пронизує усю роботу, є позиція про необхідність 
виділення учасників справи як суб’єків доказування у цивільному 
судочинстві. Такий висновок зумовлено наявністю юридичної 
заінтересованості. Водночас, автор справедливо зазначає, що юридична
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заінтересованість у цивільному судочинстві носить різний характер -  
приватний чи суспільний або державний. І якщо приватнозаінтересовані 
особи вільно, на власний розсуд розпоряджаються закріпленими 
законодавством правами, що обумовлено дією принципу диспозитивності, то 
такі учасники справи як органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування тощо несуть обов’язки у процесі доказування в абсолютному 
розумінні. Ініціюючи відкриття провадження у справі в інтересах інших осіб, 
або ж вступаючи у вже відкрите провадження, вони зобов’язані обгрунтувати 
фактами та доказами підстави звернення або вступу, підготовлені на вимогу 
закону чи суду висновки (с. 498).

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та 
наукових положень в опублікованих працях. Висунуті та аргументовані 
принципово нові підходи автора до окремих складових інституту 
доказування у цивільному процесі свідчать про самостійний, творчий 
характер роботи. Сформульовані висновки та пропозиції можуть слугувати 
базою для подальших наукових пошуків, розвитку цивільного
процесуального законодавства, судової практики.

Дисертація О.О. Грабовської є самостійним та завершеним 
дослідженням. Її положення і висновки відображені у 38 наукових працях, 
серед яких -  дві одноосібні монографії, 25 наукових статей, 15 з яких 
опубліковано у вітчизняних фахових виданнях та 10 — у наукових виданнях 
іноземних держав, а також 11 тез доповідей науково-практичних 
конференцій.

Зауваження та дискусійні питання до дисертації.
Оцінюючи, в цілому позитивно, винесені на захист результати 

дисертаційної роботи, слід вказати на певні її недоліки, суперечливі та 
дискусійні положення.

1. Потребує уточнення поняття «доказування в цивільному процесі». Як 
співвідносяться в авторській дефініції такі категорії як пізнання та 
переконання? Якщо доказування -  це пізнання, то в основі доказової 
діяльності не може бути переконання. Крім того, виникає питання: що мають 
пізнавати участники справи та яка роль суду в доказуванні?

2. Питання щодо концепції взаємодії. Цікаво почути позицію автора 
щодо того, якими способами будуть встановлюватися факти, а це заявлена 
мета суду, і доказуватися факти як мета учасників справи. Тобто, дисертант 
виділяє дві різні діяльності -  діяльність учасників справи та діяльність щодо 
встановлення фактів судом.

3. Класифікуючи предмет доказування, автор не згадує про 
повноваження суду щодо формуванню предмету доказування в умовах дії 
принципу змагальності, не аргументує, чому саме ці критерії обрані як 
основоплолжні?

4. В дисертації принцип безпосередності розглядається як галузевий, 
проте він притмаманний усім видам судочинства. Потребує подальшого
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обгрунтування авторська позиція стосовно безпосередністі як базового 
принципу судочинства та здійснення доказової діяльності?

5. У роботі не відбилось ставлення автора до здійснення процесу 
доказування в режимі відеоконференції: допиту свідків, заслуховування 
експертів, давання пояснень сторонами та іншими учасниками справи тощо. 
З огляду на інтенсивний розвиток електронного правосуддя видається 
обгрунтованим дослідження питання про відповідність доказування із 
застосуванням відеотехніки, сприйняття доказової інформації у такий спосіб 
з принципом безпосередності.

Попри цей перелік зауважень та спірних моментів вони не впливають 
на загальну позитивну оцінку реалізованої дисертантом наукової роботи, її 
науковості та практичної значущості отриманих результатів. Окремі з цих 
висновків та тверджень можуть стати предметом дискусії під час захисту 
дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради або послужити підґрунтям 
для подальших наукових розвідок автора.

Оцінка відповідності змісту автореферату.
Дисертація та автореферат як за змістом, так і за оформленням 

відповідають основним вимогам, встановленим для такого виду робіт. Зміст 
автореферату повністю відображає основні положення дисертації. Наукові 
результати, висновки та пропозиції, наведені в авторефераті обґрунтовані та 
розкриті в дисертації.

Загальний висновок щодо дисертаційної роботи.
Докторська дисертація Грабовської О.О. «Теоретико-правові проблеми 

доказування у цивільному судочинстві України» відповідає вимогам п.п. 9, 
10, 12, 13, «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженего 
постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 
внесенеми згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 
19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р., а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю -  12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право.

Офіційний опонент -
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник 
відділу проблем цивільного, трудового 
та підприємницького права 
Інституту держави і права
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.06 

Київського національного університету
У

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента -  

доктора юридичних наук, професора 

Кармази Олександри Олександрівни 

на дисертацію Грабовської Оксани Олександрівни 

на тему «ТЕОРЕТИКО -  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ» 

зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне

право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження зумовлена реформуванням цивільного 

процесуального законодавства України. Новації Цивільного процесуального 

кодексу України в новій редакції (далі -  ЦПК) виявились настільки 

радикальними, що об'єктивно потребують наукової оцінки, й перш за все у 

контексті підвищення ефективності захисту прав, свобод чи інтересів в порядку 

цивільного судочинства.

Слід констатувати і те, що істотних змін зазнали усі без винятку інститути, 

у тому числі й інститут доказування, який вважається одним з найважливіших у 

-.цивільній процесуальній доктрині. Відтак, з огляду на нові положення ЦПК, 

зокрема і в сфері доказування, та які потребують науково-практичного аналізу, 

актуальність теми дисертаційної роботи не викликає сумніву.

Також зазначимо, що доказування юридичних фактів здійснюється 

протягом усього провадження. Вже під час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі суддя аналізує додані до позовної заяви (заяви у справах 

наказного та окремого провадження) докази. У підготовчому судовому засіданні,

яке передбачено ЦПК як обов'язковий етап у спрараху:ща^Бщ^^ттс^ртгого
ВІД ‘ " О 'У ._20^р.

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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провадження, суд також з'ясовує питання про те, якими фактами та обставинами 

обгрунтовуються вимоги чи заперечення та якими доказами вони
яг’

підтверджуються. Під час розгляду справи по суті окрім з'ясування питань про 

факти та обставини предмета доказування, докази досліджуються з дотриманням 

вимог ЦПК щодо змагального процесу, процесуальної рівності, безпосередності 

тощо. Отже, доказування пронизує увесь хід цивільного судочинства. Протягом 

усього часу здійснення судочинства зусилля юридично заінтересованих осіб 

спрямовані на доказування та доведення фактів і обставин, якими 

обґрунтовуються вимоги чи заперечення з метою отримання прийнятного 

результату, а зусилля суду -  на їх встановлення з метою ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення. Саме тому проблематика доказування не може не 

звертати на себе увагу дослідників.

Євроінтеграція України, яка особливо стрімко почала розвиватися в 

останні роки, зумовила приєднання України до найважливіших актів в сфері 

захисту прав людини. Серед сукупності таких актів Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. посідає особливе місце, оскільки 

визнана джерелом багатьох галузей права, в тому числі й цивільного 

процесуального права. У даному сенсі обґрунтованим видається аналіз Конвенції 

та практики Європейського суду з прав людини у контексті' проблематики 

дисертаційної роботи.

Актуальність дослідження проблем доказування у національному 

цивільному процесі України обумовлена також проблемами судової практика, 

яка засвідчує, що у багатьох випадках рішення судів у цивільних справах 

скасовуються у зв'язку з порушеннями у сфері доказування. Недостатність 

доказів в обґрунтування фактів чи обставин, подання сторонами недопустимих 

доказів, зволікання правом на подання клопотань про витребування доказів або 

про направлення судового доручення про збирання доказів, порушення судами 

вимог ЦПК щодо порядку дослідження доказів та їх оцінки тощо -  

розповсюджені явища.
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Відтак, вищезазначене дозволяє стверджувати, що вибір автором теми 

дослідження є науково обґрунтованим, актуальним та невипадковим.

Теоретико -  правові проблеми цивільного процесуального доказування є 

досить розробленими і зарубіжними, і вітчизняними вченими. Зокрема, в останні 

роки в Україні з’явилось монографічне дослідження В.Д. Андрійцьо, 

безпосередньо присвячене інституту доказування у цивільному судочинстві. 

Раніше проблеми експертиз як доказів у цивільному судочинстві розкрила у 

своїй науковій роботі Ж.В. Васильєва -  Шаламова. Проблемам змагального 

цивільного судочинства та перспективам його розвитку в Україні присвятили 

свою увагу К.В. Гусаров, В.В. Комаров та інші вчені. Проте слід відзначити, 

що усі вони були підготовлені за часів дії ЦПК України в редакції, яка в 2017 р. 

втратила чинність, наукове ж дослідження О.О. Грабовської є першим після 

прийняття нової редакції ЦПК України, що засвідчує його актуальність та 

значення для розвитку теорії цивільного процесуального права, цивільного 

процесуального законодавства і судової практики тощо.

Зв’язок дослідження з науковими програмами. Дисертаційне дослідження 

О.О. Грабовської виконане на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до 

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

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

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

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

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

2018 р.

Автор заснувала свою роботу на масиві наукових праць, законодавчих 

актах, матеріалах судової практики національних судів та практиці 

Європейського суду з прав людини (с. 150, 227, 234, 237, 238 та ін. дисертації). 

Роботу також відрізняє аналіз законодавчих джерел зарубіжних країн, зокрема, 

Франції, Німеччини, Англії, США та ін. Використано також публікації 

авторитетних зарубіжних вчених.
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Робота носить творчий, самостійний характер. Автор коректно, з 

відповідними посиланнями наводить наукові точки зору та висновки, плагіату не 

виявлено.
Дисертанткою визначено мету дослідження у наступний спосіб: розробка 

теоретичних положень, що розкривають правову природу процесів та явищ у 

сфері доказування, їх взаємозв'язки, формулювання нормативних, 

інституціональних та інструментальних елементів моделі цивільного 

процесуального доказування, прогнозування розвитку цивільного 

процесуального доказування у контексті подальшої європеїзації вітчизняного 

цивільного судочинства.

Для досягнення цієї мети автором послідовно було вирішено ряд завдань 

концептуального характеру, зокрема, досліджено історичні джерела 

законодавчого регулювання цивільного процесуального доказування і з’ясовано 

передумови формування наукових поглядів щодо сутності доказування у 

цивільному судочинстві (підрозділ 1.1); узагальнено новітні теоретичні висновки 

та наукові підходи до розуміння змісту доказування у цивільному та визначено 

мету цивільного процесуального доказування як концептуальної правової 

категорії (підрозділ 1.1); з’ясовано роль пізнання і пізнавальних факторів у 

доказуванні, їх вплив на результати судової діяльності (підрозділ 1.2); розкрито 

концепт доказу, його функціональні якості, перспективи розширення переліку 

засобів доказування у цивільному судочинстві (Розділ II); досліджено 

нормативну основу інституту доказування у цивільному судочинстві, виявлено 

„ прогалини у його законодавчому регулюванні, визначено прийоми і способи 

реалізації у національному цивільному судочинстві права на справедливий 

судовий розгляд як міжнародного стандарту правосуддя з позицій доказування 

Розділ III); виокремлено із системи функціональних принципів цивільного 

процесуального права базові для сфери доказування принципи, з’ясовано їх 

призначення та взаємодію (Розділ IV); розроблено, з урахуванням концепції 

дослідження, поняття та встановлено структуру предмета доказування, його 

межі та особливості формування у цивільному судочинстві (Розділ V); визначено
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специфіку процесуальної діяльності суду, юридично заінтересованих у справі 

осіб, а також інших учасників судового процес?у у доказуванні та доведенні 

(Розділ VI); сформульовано науково обгрунтовані пропозиції та рекомендації, 

спрямовані на удосконалення регламентації сфери доказування національним 

цивільним процесуальним законодавством, усунення проблем судової практики.

Аналіз авторських висновків та результатів апробації свідчить про те, що 

авторка успішно справилася із поставленими завданнями.

Методологічно вивіреними визначено об’єкт та предмет дисертаційної 

роботи: об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах, предмет -  теоретико-правові проблеми 

доказування у цивільному процесі України.

Наукова новизна, оцінка обґрунтованості наукових положень 

дисертації та їх достовірності. Оцінюючи здобутки дисертаційного 

дослідження, варто вказати на результати, що мають вагому наукову новизну. 

Це, насамперед, видобувана О.О.Грабоською концепція взаємодії суду, 

учасників справи та інших учасників судового процесу, яка заснована на 

доктринальних положеннях і поглядах про мету цивільного процесуального 

доказування, методи та засоби встановлення фактів та обставин, правову 

природу явищ, що виникають у цій сфері, їх взаємозв'язки і внутрішню єдність 

тощо.

Предмет дослідження зобов’язував автора дати визначення поняття 

«доказування». Відтак, бберучи до уваги ґенезу наукових висновків про сутність 

„ конструктивних елементів цивільного процесуального доказування; фактори, які 

визначають самобутність становлення доктрини доказування у цивільному 

процесі України; інституціональні елементи, які впливають на типологію 

цивільного судочинства; сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального 

законодавства тощо, сформульовано авторське поняття «доказування у 

цивільному процесі» як пізнавально-практичної діяльності учасників справи, 

яка: 1) зумовлена юридичною заінтересованістю; 2) урегульована масивом

законодавчих актів національного і наднаціонального характеру; 3) заснована на
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основоположних принципах цивільного процесуального права; 4) спрямована на 

переконання суду в тому, що факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи 

заперечення, підтверджують заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою 

встановлених законом засобів; 6) здійснюється під процесуальним керівництвом 

суду та за його сприяння (с. 25).
Науковою новизною характеризуються також: виокремлені елементи 

конструкції цивільного процесуального доказування (с. 25), визначення поняття 

«доказ» (с. 25-26), авторський погляд на концепцію розвитку українського 

цивільного процесуального законодавства (с. 26 дисертації) та розрізнення 

понять «факти, визнані стороною» та «безспірні факти» (с. 27-28), класифікація 

предмета доказування у цивільному судочинстві (с. 27). Удосконалені наукові 

результати, а також висновки, які отримали подальший розвиток в дисертації 

О.О.Грабовської, та які, зокрема, виділені на с. 28 -  29 дисертації, також є 

новими у сфері доказування в цивільному процесі.

Крім того, слід зазначити, що історичний метод, який є традиційним для 

наукового пошуку та використаний автором, дозволив продемонструвати 

специфіку закріплення у Руській Правді, Статутах Великого князівства 

Литовського різних років, неписаному Звичаєвому праві Запорізької Січі та в 

інших актах, які діяли на українських землях в різні часи, положень про докази 

та доказування. З усієї сукупності історичних законодавчих джерел автор 

слушно виділяє Статут цивільного судочинства 1864 р., який регулював 

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

.оскільки Статут відрізнявся від попередніх актів тим, що закріплював положення 

про змагальний цивільний процес, покладав обов’язки доказування на сторони. 

Укладачі Статуту вже у той час врахували цінності європейського цивільного 

судочинства (с. 40).

Аналізуючи зміст наявних історичних законодавчих джерел авторкою 

зроблено висновок про те, що протягом багатьох століть усі акти, незважаючи на 

різне походження (польське, литовське, руське, власне українське тощо), 

регулювали види доказів, а законодавчі акту більш пізнього періоду -  й порядок
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перевірки, дослідження та оцінки. Водночас, поняття «доказування» не 

розкривалося в жодному з актів (с. 40-41). і

Наукові та навчальні праці, підготовлені у радянський період часу, 

характеризуються О.О. Грабовською як найбільш ґрунтовні та такі, які нині є 

цінними для сучасників. Вивчення наукової спадщини радянського періоду 

дозволило правильно встановити, що у контексті законодавчого регулювання 

доказування у цивільних справах цей період характеризується надлишковими і 

такими, що не відповідають юридичній природі цивільного судочинства 

слідчими засадами у діяльності суду, спрямованої на встановлення фактів і 

обставин. Усі прогресивні ідеї, спрямовані на розвиток змагального цивільного 

судочинства, які на той час були загальноприйнятими у розвинених країнах, 

відкидались (с. 46).

Проводячи у підрозділі 1.2 роботи паралель між «доказуванням» та 

«доведенням» -  термінів, які одночасно застосовуються законодавцем для 

позначення в цілому одного й того ж явища, автор дійшла обґрунтованого 

висновку про те, що доказування та доведення хоча і є синонімами з точки зору 

філологів, тим не менш у цивільній процесуальній діяльності можуть 

розрізнятися. Доказування з точки зору дисертантки, пов’язане, здебільшого, з 

поданням доказів до суду, ініціюванням витребування доказів судом, внесенням 

клопотань про залучення в процес свідків, призначення експертиз тощо, тобто 

усі процесуальні дії, спрямовані на наповнення справи відповідними доказами. 

Доведення ж, - переважно словесна діяльність, спрямована на переконання суду 

-у тому, що докази, подані сторонами та іншими учасниками справи 

підтверджують факти і обставини, про які стверджується (с. 67).

Видається обґрунтованим висновок автора про те, що радикальні зміни, які 

відбулись у законодавчому регулюванні цивільного процесуального доказування 

на стику століть, в цілому не відбилися на наукових висновках про зміст 

доказування у цивільному судочинстві. Що висновки про зміст доказування в 

основному різняться розставленими акцентами навколо суб’єктів цивільного 

процесуального: одні автори включають суд до суб’єктів доказування, інші -  ні.
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Більше того, у висновках про зміст доказування простежується лише позовне 

провадження, окреме та наказне залишились неохопленими (с. 106).

Слушним видається авторська позиція щодо звернення до різних галузей 

наук у контексті дослідження феномену пізнання, його значення у цивільному 

процесуальному доказуванні та встановленні фактів і обставин. Аналіз 

концепцій різних наук дозволив виділити якості суб’єктів, які впливають на 

пізнання процесів і явищ, зокрема, здатність суб’єктів судового пізнання логічно 

мислити дозволяє формувати хід суджень, умовиводів, сприяє вибудовуванню 

стратегії і тактики доказування, висуванню гіпотез, проведенню аналогій тощо. 

На пізнання не менш впливає й психологія: моральні установки, інтуїція, 

здібності, емоції, почуття, переживання, фантазії, стереотипи тощо. Окремо 

виділяється автором також лінгвістичний (мовний) фактор як такий, що 

зумовлює вміння виражати свою думку, аргументувати, акцентувати, звертати 

увагу тощо (с. 112).

Відрізняються авторським підходом висновки про належність, 

допустимість, достовірність та достатність доказів у цивільному судочинстві. 

Аналіз норм ЦПК України в частині регламентації властивостей доказів сприяв 

висновку про необхідність коригування частини третьої статті 77 ЦПК, якою 

право обґрунтовувати належність кожного доказу закріплено як виключне право 

сторін. З точки зору автора роботи, таке законодавче регулювання права 

обгрунтовувати належність доказів може сприяти помилковим висновкам про 

те, що інші учасники справи такого права не мають (с. 141).

Дисертанткою висловлено критичні зауваження щодо змісту ст. 79 ЦПК, в 

якій розкрито зміст поняття «достовірність доказів». Слід також акцентувати 

увагу на тому, що у своїх попередніх працях автор висловлювала позицію про 

необхідність закріплення положення про достовірність доказів, спираючись на 

досвід розвинених іноземних держав. Нині О.О.Грабовською доведено змістовне 

співпадіння правила про достовірність з правилом про належність. У даному 

зв'язку нею пропонується визначення змісту поняття «достовірність доказів» як 

такий ступінь правдивості доказової інформації, яка дозволяє суду з високою

8

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ймовірністю переконатися у існуванні чи відсутності факту чи обставини, що

встановлюються, а також визнати таку інформацію доказом (с. 169).
її'

Категорія «достатність доказів» розкривається з урахуванням нагальних 

проблем судової практики. Недостатність доказів перешкоджає учасникам 

справи у захисті прав, свобод чи інтересів, суду -  у встановленні фактів і 

обставин, тобто на якість судових рішень. Відмічається, що протягом тривалого 

періоду часу у цивільному судочинстві серед усієї сукупності доказів перевага 

віддавалась висновкам експерта та висновкам органів державної влади, 

місцевого самоврядування і суди засновували своє рішення на таких висновках. 

Подекуди така ситуація простежується й сьогодні. З цього приводу дисертантка 

обґрунтовано зазначає, що необхідно відходити від надання переваги певним 

видам доказів, суворо дотримуватися вимог цивільного процесуального закону 

щодо оцінки доказів. Жодні докази не повинні мати для суду заздалегідь 

встановленої сили. Концепт достатності доказів автор обгрунтовано пов'язує з 

правилами про належність та допустимість. У даному контексті правильним 

видається висновок, що одного допустимого доказу може бути достатнім для 

підтвердження певного факту, тоді як певна кількість недопустимих є 

недостатньою (с. 187).

Роботу відрізняє глибоке дослідження Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини 

в частині доказування та встановлення національними судами юридичних фактів 

і обставин. Право на публічний судовий розгляд, розгляд справи упродовж 

■* розумного строку, розгляд справи незалежним та безстороннім судом 

аналізуються у контексті цивільного процесуального доказування. Акцентується 

увага на необхідності більш широкого застосування правових позицій ЄСПЛ у 

судовій практиці та їх відповідного відображення у судових рішеннях. 

Констатується, що Конвенція та рішення ЄСПЛ й досі не набули того статусу, на 

який заслуговують з огляду на інтеграцію України до європейської спільноти. 

Зроблено висновок про відповідність національного цивільного процесуального
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законодавства усім акцентам положень ст. 6 Конвенції, про відсутність істотних 

розбіжностей, (с. 229-234).
її'

Слушним є рішення автора дослідити окремо проблематику цивільного 

процесуального доказування у справах з іноземним елементом з огляду на те, що 

кількість таких справ, за даними моніторингу Міністерства юстиції України 

збільшується з кожним роком. При цьому правильно зазначається, що 

доказування у цивільних справах з іноземним елементом в цілому підкорене 

загальним вимогам, що встановлені національним цивільним процесуальним 

законодавством та матеріальним правом України. Водночас О.О.Грабовська 

виділяє специфічні потреби, які пов'язані із доказуванням та доведенням фактів і 

обставин, встановлення їх судом. Серед них -  потреба у встановленні норм 

права іноземних держав, у яких проживають іноземні громадяни та усталена 

практика окремих країн включати факт наявності певної іноземної норми до 

предмета доказування. Ґрунтовне дослідження масиву законодавчих актів та 

судової практики дозволив автору зробити обгрунтований висновок про 

безпідставність включення норм права іноземних держав, на застосуванні яких 

наполягає учасник справи -  іноземний елемент, до предмета доказування, 

оскільки йдеться не про юридичні факти чи обставини, з яких формується 

предмет доказування у цивільному судочинстві, а про питання 

правозастосування з метою кваліфікації правовідносин (с. 243).

Проблематика доказування об’єктивно потребувала звернення уваги 

дослідника до фундаментальних основ цивільної процесуальної діяльності -  

..принципів. З переліку принципів цивільного процесуального права дисертантка 

обґрунтовано виділила принцип змагальності як своєрідну ідеологію, зумовлену 

характером цивільних процесуальних правовідносин. О.О.Грабовська правильно 

зазначає, що змагальність у цивільному судочинстві заснована на протилежності 

інтересів, що зумовлює протиборство сторін, спонукає подавати докази, бути 

активними під час дослідження у залі судових засідань. Відзначаючи повноту 

регламентації ст. 12 ЦПК України змагальних засад цивільного судочинства, тим 

не менш автор критично висловлюється з приводу її назви -  «Змагальність
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сторін» та зазначає, що змагальні права у цивільному судочинстві належать усім 

без винятку учасникам справи, а тому назва статті має бути відкоригована у
чг’

належний спосіб. Свою позицію автор підкріплює тим, що ст. 12 ЦПК окрім 

прав, встановлює також і обов’язки в сфері доказування, таким чином назва 

може сприяти висновкам про те, що інші учасники справи не зобов’язані 

доказувати та доводити, дотримуватися вимог закону щодо строків подання 

доказів тощо. Аналізуючи новацію, закріплену у ч. З ст. 13 ЦПК щодо 

розширення прав суду по збиранню доказів у випадках, коли це необхідно для 

захисту прав, свобод чи інтересів малолітніх, неповнолітніх, осіб, визнаних 

судом недієздатними тощо, автор зазначає, що вона дещо десонує з сталими 

уявленнями про змагальний процес, але підтримує законодавця і з урахуванням 

потреб судової практики наголошує на необхідності закріплення зазначеного 

положення. Досвід зарубіжних країн, який знайшов прояв у публікаціях 

зарубіжних авторитетних процесуалістів, сприяв авторському висновку про те, 

що змагальний процес великою мірою забезпечується діяльністю професійних 

адвокатів, тому, на думку автора, необхідно спрямовувати сторони діяти у 

процесі користуючись адвокатськими послугами. Прогнозуючи розвиток 

принципу змагальності автор наголошує на необхідності закріплення положень, 

які б спонукали сторони, інших учасників справи у активізації зусиль, 

спрямованих на доказування та доведення фактів та обставин, звертатися у 

випадках, коли це необхідно до суду з клопотаннями про витребування доказів 

тощо. Сприяння суду у доказуванні, судовий контроль за їх діяльністю, 

, уникнення проявів свавілля та неповаги до учасників справи виділено автором 

як необхідні умови для забезпечення змагального судочинства (с. 418-419).

Обґрунтованим видається висновок автора про те, що змагальне 

судочинство забезпечується процесуальною рівністю. На підставі аналізу 

правових позицій ЄСПЛ, виражених як у рішеннях, так і в інших актах, 

дисертантка правильно зазначає, що рівні можливості у доказуванні та 

доведенні, створення у судовому засіданні умов для їх прояву чи реалізації -  

необхідна умова для ефективного захисту прав, свобод и інтересів. І, навпаки,
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упередженість, симпатії до однієї зі сторін створюють умови ухвалення 

незаконного та необгрунтованого рішення. Як і у випадку із законодавчою 

регламентацією принципу змагальності, зазначається про умовність 

законодавчої конструкції «рівність сторін», яка закріплена, зокрема, у частині 

першій статті 48 ЦПК України (с. 287).

Розкриваючи зміст та значення принципу безпосередності у цивільному 

судочинстві, автором обґрунтовується положення, що безпосередність -  свого 

роду галузевий режим (спосіб, метод) дослідження доказів, який сприяє 

учасникам справи досягти мети доказування, а суду -  встановити юридичні 

факти і обставини, ухвалити законне та обґрунтоване рішення. При цьому дія 

принципу диспозитивності розкривається не лише у контексті юридичної 

природи позовного провадження, що розповсюджено у цивільній процесуальній 

доктрині, а й окремого. Звернуто також увагу на відсутність реалізації вимог 

цивільного процесуального закону про безпосередність дослідження доказів у 

справах наказного провадження в силу юридичної природи їх вирішення судом 

(с.296-298).

Окреме, центральне місце у дослідженні належить основоположній 

категорії цивільного процесуального доказування -  його предмету. Зміст 

предмета доказування, суб’єкти його формування, порядок формування та 

коригування у справах різних проваджень, на різних стадіях цивільного процесу 

розкриваються всебічно.

Грунтовний аналіз юридичної природи фактів і обставин дозволив автору 

їх класифікувати. Виділено загальний предмет доказування, до якого включено 

факти та обставини, якими обґрунтовуються вимоги чи заперечення; 

категоріальний -  сукупність фактів та обставин, які встановлюються судом при 

розгляді справ певної категорії (роду); безпосередній -  факти та обставини, 

включення яких до предмета доказування зумовлено специфікою конкретної 

справи. При цьому автор зазначає, що така класифікація пов’язана, здебільшого, 

з повноваженнями суду, тому окремо виділено також особистісний предмет 

доказування -  сукупність фактів і обставин, які кожна юридично заінтересована
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особа -  учасник справи вважає за потрібне для доказування та доведення (с. 

325). /
У контексті змісту предмета доказування у цивільному судочинстві автор 

висловлює позицію про необхідність розрізняти поняття «факт» та «обставина». 

Беручи до уваги усталену практику розрізняти зазначені поняття у кримінально- 

процесуальній доктрині, стверджуючи її обґрунтованість, а також враховуючи 

лінгвістичне тлумачення понять «факт» як реальну подію та «обставина» як те, 

що супроводжує факт, дисертантка робить обґрунтований висновок про 

необхідність включення обох цих категорій до складу предмета доказування у 

цивільних справах, у зв'язку з чим запропоновано нову редакцію ч. 2 ст. 77 ЦПК 

України (с. 317).

Правильним видається акцент автора на факти та обставини матеріально -  

правового характеру у структурі предмета доказування. Обґрунтовуючи свою 

позицію дисертантка робить обґрунтований висновок про те, що саме факти та 

обставини матеріально-правового характеру підлягають застосуванню для 

кваліфікації правовідносин, сприяють встановленню кола суб'єктів процесу, 

виявленню сукупності необхідних доказів, реалізації вимог закону про 

належність, допустимість та достатність доказів у цивільному судочинстві. 

Незважаючи на особливе місце і значення фактів матеріально-правового 

характеру у складі фактів та обставин предмета доказування, автор тим не менш 

не принижує ролі фактів процесуально-правового характеру -  фактів та 

обставин, з якими норми цивільного процесуального законодавства пов'язують 

’ виникнення, зміну чи припинення цивільних процесуальних правовідносин. У 

даному контексті доводиться, що необхідність встановлення фактів та обставин 

процесуально-правового характеру може виникати й до відкриття провадження у 

справі, зокрема у зв'язку з необхідністю вирішення питання про забезпечення 

судом позову чи доказів, вирішенням питання про відкриття провадження у 

справі тощо. Спираючись на переконання у необхідності розмежування 

діяльності суду та учасників справи у сфері цивільного процесуального
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доказування стверджується, що факти процесуально-правового характеру 

підлягають доказуванню учасниками справи та встановленню судом (с. 352).

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та наукових 

положень в опублікованих працях. Дослідження О.О. Грабовської 

відзначається самостійним та творчим характером, послідовністю, 

взаємозумовленістю концепції і результатів, цікавим змістовним матеріалом, 

аргументованістю. Теоретичні висновки спрямовані на удосконалення існуючих 

доктринальних положень, коригування норм цивільного процесуального 

законодавства України, усунення проблем судової практики з метою підвищення 

ефективності захисту прав, свобод чи інтересів в порядку цивільного 

судочинства тощо.

Емпіричну основу дослідження становить практика національних судів 

України та практика Європейського суду з прав людини. Стиль викладення 

матеріалу є прийнятим у науці. Зазначене засвідчує високий рівень наукового 

пошуку.

Результати дослідження, проведеного дисертанткою, починаючи з 2010 

року, належно апробовані на одинадцяти науково-практичних конференціях, 

викладені в двох одноособових монографіях, а також більше як в тридцяти 

наукових працях, опублікованих у фахових виданнях України чи іноземних 

держав. Відтак, це забезпечило відкритість результатів дослідження для наукової 

громадськості.

Окрім цього, висновки та пропозиції, викладені в роботі, обговорювались 

на засіданнях кафедри правосуддя та цивільного права юридичного факульету 

КНУ імені Тараса Шевченка, а також відділенні цивільно-правових наук 

Національної Академії правових наук України. Слід звернути увагу на те, що 

результати дослідження дисертантка використовує у науково-педагогічній 

діяльності на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

Необхідно відзначити, що наукові публікації, а також автореферат цілком 

відповідають темі дисертаційного дослідження, його предмету і об’єкту та
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спрямовані на досягнення мети та виконання ключових завдань, поставлених 

дисертанткою в науковій роботі.

Зауваження та дискусійні питання до дисертації. Звичайно не все у 

дослідженні вдалося висвітлити в однакові мірі переконливо та прозоро, тому, 

оцінюючи позитивно дисертацію вцілому, потрібно звернути увагу на деякі 

зауваження та дискусійні положення.

1. В першому пункті наукової новизни дисертант говорить про 

«концепції взаємодії суду, учасників справи та інших учасників судового 

процесу». В анотації теж згадується про розробку вказаної концепції. Серед 

критеріїв, що визначають модель цивільного судочинства, автором виділено 

«баланс у взаємодії суду та учасників справи». Разом з тим, в завданнях 

дослідження про це не згадується, а зі змісту роботи важко зрозуміти авторський 

погляд на таку взаємодію. До того ж, вказані учасники цивільного процесу (як 

між собою, так й у відносинах із судом) очевидно, що мають різні цілі в 

юридичному процесі, тому, на наш погляд, говорити про таку взаємодію можна 

лише в її окремих проявах або ж на окремих стадіях доказування.

2. В другому пункті наукової новизни автором сформульовано поняття 

«доказування у цивільному процесі» як пізнавально-практичної діяльності 

учасників справи. Із наведеного визначення випливає, що суд здійснює лише 

процесуальне керівництво доказуванням, але не є безпосереднім учасником цієї 

пізнавально-практичної діяльності. На нашу думку, таке визначення не враховує 

право суду збирати докази з власної ініціативи (ч.7 ст.81 та ч.2 ст. 13 ЦПК), в

* результаті чого суд фактично «самозалучається» до доказування поряд із 

учасниками справи.

3. В шостому пункті наукової новизни О.О.Грабовська пропонує надати 

суду можливість ухвалювати рішення керуючись принципами верховенства 

права, справедливості, пропорційності тощо, та відходити від так званої «букви 

закону». Разом з тим, на нашу думку, це стосується юридичної кваліфікації 

правовідносин сторін на підставі вже зібраних доказів, а не самого процесу 

доказування. Відтак цей висновок потребує додаткового обгрунтування.
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4. В науковій новизні виділяється чотири «критерії, що визначають 

модель цивільного судочинства». На нашу думку, потребують пояснення 

причини обрання автором саме цих критеріїв для визначення моделі цивільного 

судочинства. Також не зрозуміло, як називає таку модель (змагальна, змішана чи 

інший тип, запропонований автором) сама авторка, виходячи із наведених нею 

критеріїв, та чи визнає вона існуючу модель справедливою та ефективною. А з 

назви та змісту підрозділу 3.2 роботи остаточно так й не зрозуміло, чи 

сформована у нас зараз змагальна модель цивільного судочинства і ознак якого 

типу - змагального чи слідчого є більше. Крім того, оскільки модель цивільного 

судочинства визначається передусім принципом змагальності, то варто було б 

водночас висловитись й з приводу типу змагальності сучасного цивільного 

судочинства, адже зміст підрозділу 4.1 роботи це питання не розкриває.

5. В тринадцятому висновку роботи вказується, що «оцінка доказів як 

розумова діяльність -  не стадія доказування, а невід'ємна розумова функція суду 

та кожного учасника справи». Тобто, автор виводить оцінку доказів за межі 

процесу доказування. Водночас, розглядаючи такі властивості доказів, як 

допустимість, належність, достатність і достовірність, автор не говорить, який 

же суб’єкт цивільного процесу і на якій стадії цивільного судочинства здійснює 

перевірку на відповідність доказів вказаним критеріям та які правові наслідки це 

тягне за собою для цивільного процесу. А оскільки з огляду на ст.89 ЦПК таку 

оцінку здійснює суд (в нарадчій кімнаті), що, на думку автора, не є стадією 

доказування, тоді незрозумілим є те, коли,' на думку дисертанта, закінчується

-.процес «доказування у цивільному процесі».

6. В розділі 5 роботи О.О.Грабовська справедливо присвятила один із 

пунктів преюдиційним фактам. Водночас інші важливі питання доказування, 

зокрема правові презумпції та правові фікції, автор залишила поза увагою.

7. В дисертації О.О.Грабовська слушно критикує чинні норми ЦПК та 

пропонує конкретні зміни до цивільного процесуального законодавства України, 

однак в авторефераті, а також у Розділі «Загальна характеристика роботи» та у 

Висновках до дисертації відсутні пропозиції стосовно вдосконалення норм ЦПК
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України, що певним чином ускладнює усвідомлення теоретичних та практичних 

результатів проведеного дисертантом дослідження..»

Разом з тим, висловлені зауваження характеризують складність 

досліджених проблем, мають дискусійний характер, а тому не впливають на 

загальну позитивну оцінку наукової роботи.

Висновок. Докторська дисертація на тему «Теоретико-правові проблеми 

доказування у цивільному судочинстві України» повністю відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (із подальшими змінами), а її автор, 

Грабовська Оксана Олександрівна, заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю -  12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент-  

доктор юридичних наук, професор, 

головний консультант 

Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України О.О. КАРМАЗА

» квітня 2019 року.

£Підпис. 
підтверджую:

Керівьмк Управління 
А п а р а ^ В  ері

4%-»-

ВХІД. №
Від ‘ <Хб Р+/ .2 0 ^ 0 ,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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