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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Захарова Павла Сергійовича 

«Доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному процесі 

України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне

Ефективність механізму захисту порушених, невизнаних та 

оспорених прав, свобод й інтересів значною мірою зумовлюється 

досконалістю нормативного регулювання процедури доказування у 

цивільній справі. Процесуальний інститут доказування становить 

неабиякий науковий інтерес для дослідників у зв’язку із доктринальними 

змінами державної правової політики у сфері цивільного судочинства. 

Адже останнім часом цивільне процесуальне законодавство неодноразово 

змінювалося. Попри такі зміни ігнорування концептуальних нововведень 

призвело до невиправданого зволікання і подекуди непослідовності 

запровадження у цивільний процес нових інститутів у сфері доказової 

діяльності.

Зважаючи на зазначене, робота «Доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, у цивільному процесі України» присвячена одному з 

найважливіших питань науки цивільного процесуального права -  

проблемам доказування, визначення його сутності, суб’єктів доказування, 

виокремлення предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

І хоча на сьогодні наявна значна кількість наукових праць із проблем

Відділ діловодства та архіву 
! київського національного університету

імені Тараса Шевченка
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доказування та доказів, науковці і до нині не здійснили спеціального 

комплексного дослідження саме доказування у справах про відшкодування
і

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Отже, поява 

роботи П. С. Захарова є актуальною і своєчасною як для науки цивільного 

процесу, так і для практики розгляду цивільних справ судами.

Дисертацію виконано відповідно до положень Указу Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 

роки» і згідно зі Стратегією розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 роки, схваленою постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 

березня 2016 р., планами науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичні та практичні аспекти».

За мету дисертаційної роботи П. С. Захаров постави вирішення 

наукового завдання щодо розробки теоретичних і практичних проблем 

нормативного регулювання доказів і доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, у цивільному судочинстві та напрацювання практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення цивільного процесуального 

законодавства.

Для досягнення цієї мети було поставлено відповідні задачі: 

з’ясувати зміст поняття доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; сформулювати поняття суб’єкта доказування у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди; запропонувати визначення доказів у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; розкрити 

механізм встановлення судом належності, допустимості, достатності та
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достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ; 

виокремити зміст предмета доказування у справах про відшкодування
і

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у 

цивільному судочинстві; з’ясувати цивільні процесуальні наслідки 

невиконання обов’язку доказування у цивільному судочинстві у справах 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди; сформулювати та обгрунтувати пропозиції щодо удосконалення 

норм чинного цивільного процесуального законодавства України.

Методи дослідження обрано з урахуванням визначених мети і 

завдань, специфіки об’єкта і предмета дослідження. їх основу становить 

загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ і 

процесів та спеціальні методами дослідження, такі, як: метод системного 

аналізу, системно-структурний, порівняльно-правовий та інші.

Загалом, можна відзначити, що автор здійснив науковий системний 

аналіз існуючих теоретичних положень щодо сутності, змісту, підстав та 

порядку звільнення від доказування, застосування норм цивільного 

процесуального законодавства, якими регулюється доказова процесуальна 

діяльність, а також розробив науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані 

на вдосконалення та оптимізацію цивільного процесуального 

законодавства України.

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали наукові 

праці та дослідження, в тому числі ‘монографії з проблем цивільного 

судочинства, в яких аналізуються окремі аспекти доказування. В цілому 

дисертантом опрацьовано значний масив наукової літератури, який 

безпосередньо чи опосередковано торкається теми дисертаційного 

дослідження. Це свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 

питаннях, які ним досліджуються, та забезпечує відповідний рівень 

обґрунтованості зроблених ним висновків.

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні та аналітичні 

матеріали, узагальнення практики розгляду і вирішення справ про
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відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, відповідні рішення та ухвали, розміщені в Єдиному державному

реєстрі судових рішень.

Під час проведення дослідження П. С. Захаров враховував і 

іноземний досвід (зокрема, Франції, Німеччини) правового регулювання 

процесу доказування.

Ключові положення та висновки, наведені у дисертації, автором 

оприлюднено в 11 публікаціях. Із них: 4 наукові статті опубліковано у 

виданнях, включених до переліку фахових з юридичних наук, 2 статті -  в 

іноземних періодичних наукових виданнях, 5 матеріалів -  у збірниках тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. Це свідчить про достатній 

рівень апробації висновків та рекомендацій дисертанта у питаннях, які ним 

досліджувалися.

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації мають належний рівень обґрунтованості, що забезпечує їх 

достовірність.

Серед найбільш значущих результатів дослідження можна 

відзначити такі:

-  визначення поняття доказування, предмета доказування, доказу і 

суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди;

з’ясування механізму встановлення судом належності, 

допустимості, достатності та достовірності доказів у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди;

-  окреслення обставин (фактів) матеріально-правового характеру і 

фактів процесуального характеру, що складають предмет доказування у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо- 

транспортної пригоди;
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-  виокремлення процесуальних наслідків невиконання обов’язків

щодо доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної
*

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи 

новизни і є певним внеском у розвиток науки цивільного процесуального 

права.

У процесі проведення дисертаційного дослідження П. С. Захаров 

дійшов і інших цікавих висновків.

Зокрема, автор слушно зазначає, що чинний цивільний 

процесуальний кодекс не містить спеціальної норми, яка б забезпечувала 

виконання обов’язку доказування. Втім, через тлумачення положень ч. 1 

ст. 143 ЦПК України, якою визначаються підстави застосування заходів 

процесуального примусу можна цілком стверджувати, що механізм 

відповідальності за невиконання встановлених у суді правил, невиконання 

процесуальних обов'язків цілком може бути застосований і до тих осіб, які 

добросовісно не виконують обов’язки доказування.

Також П. С. Захаров наголосив на інтерпретуванні законодавцем 

обов’язку доказування у конкретній цивільній справі через право сторони 

подати докази. При цьому межі (міра) обов’язку доказування 

обумовлюється предметом доказування.

Крім того, дисертант відмітив, що у разі, коли предметом спору є 

захист прав малолітніх, неповнолітніх або осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена, суд наділений правом на 

власний розсуд збирати докази, що є значно ширшим за обсягом 

повноваженням, ніж витребування доказів, і охоплює весь спектр засобів 

доказування. А це сприяє формуванню належної доказової бази у 

конкретній цивільній справі.

Слід відзначити, що автором внесено й обґрунтовані пропозиції 

щодо удосконалення правового регулювання процесу доказування. 

Наприклад, це стосується статей ст. 77, 79 80, 82, 85 ЦПК України.
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Таким чином, результати дослідження мають не лише наукове, а й

суто практичне значення. Сформульовані в роботі висновки, пропозиції та*
рекомендації можуть бути використані у: науково-дослідній роботі -  під 

час проведення подальших наукових досліджень у галузі цивільного 

процесуального права; законотворчій діяльності -  в процесі удосконалення 

цивільного процесуального законодавства України; правозастосовній 

діяльності -  під час розгляду і вирішення цивільних справ, а також у 

процесі підготовки науково-практичних коментарів до ЦПК України; 

навчально-методичній роботі -  при викладанні навчальної дисципліни 

«Цивільний процес», а також відповідних спецкурсів; при підготовці 

навчально-методичних і дидактичних матеріалів.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та встановленим 

вимогам.

Відзначаючи актуальність проведеного автором дослідження, 

наукову новизну, обґрунтованість і достовірність, належний теоретичний 

рівень, а також практичну значущість його результатів для вдосконалення 

науки цивільного процесуального права, цивільного процесуального 

законодавства та правозастосовної діяльності, необхідно відмітити, що 

окремі положення роботи П. С. Захарова мають дискусійний характер, а 

деякі висновки потребують додаткової аргументації. А саме:

1. Під час визначення суб’єктів доказування у цивільному 

судочинстві у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди, автор обмежує їх коло учасниками 

справи та законним представниками. Проте така позиція дисертанта 

потребує додаткової аргументації, оскільки, зокрема, процесуальний 

статус так званого договірного представника не відрізняється від 

відповідного статусу законного представника.

2. Не достатньо зрозумілим є і звуження змісту доказування (як 

випливає із дефініції цієї категорії) до спрямування відповідної діяльності 

лише на отримання будь-яких матеріалів для встановлення наявності або
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відсутності обставин (фактів), що мають значення для вирішення справи.

3. Одним із висновків, до яких дійшов П. С. Захаров, є такий: 

суб’єктами доказування у цивільному судочинстві у справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

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

матеріально-правовий і процесуально-правовий інтерес і наділені 

процесуальними правами та здатні виконувати процесуальні обов’язки. 

Хоча в подальшому автор уже до таких учасників справи відносить лише 

сторін, зазначаючи, що саме сторони повинні довести ті обставини, на які 

вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень, 

обмовлюючись про те, що докази подаються й іншими учасниками справи. 

Проте у такому разі виникає запитання щодо місця серед суб’єктів 

доказування третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору (і участь яких, до речі, є достатньо поширеною у справах, що 

становлять предмет дослідження П. С. Захарова), процесуальний статус 

яких є тотожним до процесуального статусу позивача (звичайно, у межах 

пред’явленого ними позову).

4. Ми не можемо погодитися із пропозицією дисертанта щодо 

призначення експертизи для визначення розміру завданої дорожньо- 

транспортною пригодою шкоди лише експертам, включеним до Єдиного 

реєстру судових рішень. Адже це обмежує можливості у залученні до 

проведення експертизи кваліфікованих спеціалістів у сфері іншій, ніж 

право. До того ж, навпаки, вважаємо, що законодавець правильно 

відмовився при викладенні нової редакції тексту Цивільного 

процесуального кодексу України від подібного нормативного положення.

5. Вбачається, висновок автора про неефективність такого засобу 

доказування, як показання свідків, у справах про відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, є недостатньо 

виваженим і обґрунтованим. І спирання П. С. Захарова при аргументації 

своєї думки на той факт, що судами під час розгляду і вирішення справ,
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судові рішення щодо яких аналізував дисертант, майже не 

використовувався цей засіб доказування, не свідчить про його
і

неефективність.

Підводячи підсумки, ще раз акцентуємо на тому, що висловлені 

зауваження носять дискусійний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації та належний рівень проведеного 

П. С. Захаровим наукового дослідження.

Таким чином, дисертація «Доказування у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у 

цивільному процесі України», подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, відповідає 

вимогам, встановленим Порядком присудження наукових ступенів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор -  Захаров Павло Сергійович -  заслуговує присудження 

йому наукового ступеня кандидата юридичних наук з указаної 

спеціальності.

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

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет' 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради К 26.001.06 

Київського національного університету
з

імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертацію Захарова Павла Сергійовича 
на тему: «Доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному процесі 
України», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне

Актуальність теми дослідження. Після вивчення дисертаційного

дослідження здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.03, його праць, опублікованих за темою дисертації та

автореферату, можна з впевненістю говорити про актуальність даного

дослідження. Дана робота присвячена одному з найважливіших питань науки

цивільного процесу -  проблемам доказування, визначенню його сутності,

суб’єктного складу, предмету доказування у конкретній категорії цивільних

справ, а саме, у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок

дорожньо-транспортної пригоди. Дисертаційне дослідження ґрунтується на

основних положеннях Указу Президента України від 20 травня 2015 р.

№276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» і згідно зі Стратегією

розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на

2016-2020 роки, схваленою постановою загальних зборів Національної академії

правових наук України від 03 березня 2016 р., планами науково-дослідних робіт

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в

правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми

11БФ042-01, державна реєстрація 01111и008337), а такожкафе^й^пшіобуддк.
В і д '  2 0 # р . !

Відділ діловодства та архіву ] 
Київського національного університети 1 

імені Тараса Шевченка і
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Отже, поява цієї роботи є своєчасною як для науки цивільного процесу, так і 

для практики розгляду цивільних справ судами.

Цивільне процесуальне законодавство / наділяє учасників процесу 

широкою низкою прав щодо захисту своїх інтересів під час здійснення 

цивільного судочинства, та, разом з тим, покладає обов’язок добросовісно 

користуватись наданими їм цивільними процесуальними правами. Саме 

належне дотримання учасниками справи обов’язків щодо доказування, сприяє 

об’єктивному розгляду справ судом та ухваленню справедливих та законних 

рішень.

Варто зауважити, що в науці цивільного процесуального права достатньо 

приділялось уваги проблемам доказування. Незважаючи на численні 

дослідження проблем доказування та доказів, тема є актуальною, оскільки 

процесуальне законодавство постійно змінюється, до ЦПК України були внесені 

суттєві зміни, зокрема й ті, що стосувалися формування предмета доказування, 

здійснення обов’язку доказування, звільнення від доказування тощо. Внесені 

зміни не усунули наявних проблем, а навпаки, породили нові.

Загалом можна відзначити, що автор здійснив науковий системний 

аналіз існуючих теоретичних конструкцій щодо сутності, змісту, підстав та 

порядку застосування норм цивільного процесуального законодавства, якими 

регулюється процедура подання, витребування, дослідження та оцінка судом 

доказової інформації, надання їм статусу доказів, а також розробив науково - 

практичні пропозиції, спрямовані на вдосконалення та оптимізацію цивільного 

процесуального законодавства України.

Виходячи з цього, дисертантом були поставлені задачі для подальшого їх

вирішення у своїй дисертаційній роботі: проаналізовано стан наукової розробки

проблеми доказування як в теорії цивільного процесу, так і застосування цих

положень у цивільному судочинстві; визначено поняття суб’єкта доказування у

справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди; запропоновано визначення доказів у справах про

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

розкрито механізм встановлення судом належності, допустимості, достатності
2
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та достовірності доказів у досліджуваній категорії цивільних справ; 

виокремлено зміст предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному 

судочинстві; з’ясовано цивільні процесуальні наслідки невиконання обов’язку 

доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аналіз основного змісту дисертації П.С. Захарова дає достатньо підстав 

вважати, що її автор успішно виконав поставлені при написанні роботи задачі.

Теоретичну основу дисертації становлять вітчизняні і зарубіжні праці в 

галузі цивільного процесуального права, в яких аналізуються проблеми 

доказування -  його сутність та поняття, формування предмету доказування, 

правові підстави звільнення від доказування та особливості виконання 

обов’язку по доказуванню.

Автором опрацьовано значний масив літератури, що безпосередньо чи 

опосередковано торкається теми дисертаційного дослідження -  192

найменування на 17 сторінках. Це свідчить про достатній рівень обізнаності 

дисертанта у питаннях, які ним досліджуються, та забезпечує відповідний 

рівень обґрунтованості зроблених ним висновків.

Відповідно до поставлених мети і задач основою методології дослідження 

стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ.

Дисертація є самостійним дослідженням. її положення та висновки 

відображені у 11 публікаціях, у тому числі в 6 статтях у наукових фахових 

виданнях України, 2 статті у науковому періодичному виданні іншої держави, 5 

тезах виступів на науково-практичних.

Таким чином, сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації мають належний рівень обґрунтованості, що забезпечує їх 

достовірність.

Так, корисним для вітчизняної науки цивільного процесу є проведений 

дисертантом правовий аналіз сучасного стану доказування саме у конкретній
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категорії цивільних справ - про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано та обґрунтовано, а також додатково аргументовано низку 

наукових положень і висновків.

Серед найбільш значущих результатів новизни дослідження можна 

відзначити наступні аргументації:

-  дисертантом запропоновано наступне визначення поняття 

доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: це 

діяльність учасників справи та законних представників, яка 

врегульована нормами цивільного процесуального законодавства і 

спрямована на отримання будь-яких матеріалів для встановлення 

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

вирішення справи, з метою ефективного захисту порушеного 

суб’єктивного права цих осіб;

-  визначено поняття суб’єкта доказування у цивільному судочинстві у 

справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо- 

транспортної пригоди, яким є учасник справи або законний 

представник, які захищають матеріально-правовий та процесуально- 

правовий інтерес та наділені процесуальними правами і здатні 

виконувати процесуальні обов’язки особисто або через представника;

-  сформульовано поняття доказу- у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під яким слід 

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

відсутність обставини (факту) дорожньо-транспортної пригоди, 

заподіяння шкоди та наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною шкодою, що 

обґрунтовуються у вимогах і запереченнях сторін і третіх осіб у 

справі;

4
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Викликає інтерес розкриття автором механізму встановлення судом 

належності, допустимості, достатності та достовірності доказів у досліджуваній 

категорії цивільних справ. Визначено, що / суд вважає належними у 

досліджуваній категорії цивільних справ докази, які містять інформацію щодо 

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

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

наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою і заподіяною 

шкодою; допустимими будуть докази, отримані в порядку, встановленому 

законом, що містять інформацію про наявність або відсутність обставини 

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

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

заподіяною шкодою; достовірними у досліджуваній категорії цивільних справ є 

докази, які із високим ступенем правдивості доказової інформації про 

обставини дорожньо-транспортної пригоди дають суду змогу переконатися у 

і наявності/відсутності факту чи обставини, які встановлюються, точному 

відображенні дій і подій, що відбулися; достатність доказів у досліджуваній 

категорії цивільних справ означає, що вони у своїй сукупності дають 

1 можливість дійти достовірного висновку про наявність обставини (факту) 

дорожньо-транспортної пригоди та заподіяння шкоди, на підтвердження яких 

зібрано ці докази. Запропоновано запровадити у цивільному процесі України 

механізм процесуальної відповідальності за подання суду доказів, визнаних 

■ ним недостовірними, у вигляді штрафу;

Вважаємо за потрібне підтримати автора і у підходах визначення 

предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яким є обставини (факти)
і
| матеріально-правового та процесуального характеру, що підтверджують чи

спростовують заявлені вимоги та заперечення учасників справи і підлягають

встановленню з метою ухвалення законного та обґрунтованого рішення. До

І предмета доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, належить встановлення таких

обставин (фактів) матеріально-правового характеру і фактів процесуального
5
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характеру: 1) факту події дорожньо-транспортної пригоди; 2) кола учасників 

події та осіб, які на відповідній правовій підставі володіють транспортними 

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

дорожньо-транспортної пригоди; 4) наявності винних дій учасників пригоди; 

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

розміру заподіяної шкоди; 7) фактів процесуального характеру, наприклад, 

таких що визначають юрисдикцію (територіальну, предметну чи суб’єктну); 

8) інших фактів, які мають значення для вирішення справи;
і 0 .Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи НОВИЗНИ 1 

є певним внеском у цивільну процесуальну правову доктрину.

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації 

можуть бути використані: в науково-дослідній роботі -  під час проведення 

подальших наукових досліджень у галузі цивільного процесуального права; у 

законотворчій діяльності -  в процесі удосконалення цивільного процесуального 

і законодавства України; у правозастосовній діяльності -  під час розгляду і 

вирішення цивільних справ, а також у процесі підготовки науково-практичних 

коментарів до ЦПК України; у навчально-методичній роботі -  при викладанні 

і навчальної дисципліни «Цивільний процес», а також відповідних спецкурсів;
і . ’. .при підготовці навчально-методичних і дидактичних матеріалів з указаних 

дисциплін.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації та встановленим
І вимогам.

Відзначаючи актуальність проведеного автором дослідження, наукову 

новизну, обґрунтованість і достовірність, належний теоретичний рівень, а 

( також практичну значущість його результатів для вдосконалення цивільно- 

I процесуального законодавства та правозастосовчої діяльності, необхідно 

відмітити, що окремі положення роботи П. С. Захарова мають дискусійний 

характер, а деякі висновки потребують додаткової аргументації. А саме:

1. У висновках до розділу 2 (стор. 124) автор зазначає, що чинний 

цивільний процесуальний кодекс обов’язок доказування у конкретній цивільній
ь
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справі інтерпретує через право сторони подати докази; межі (міра) обов’язку 

доказування обумовлюється предметом доказування у конкретній цивільній 

справі та те, що кодекс не містить спеціальної норми, яка б забезпечувала 

виконання обов’язку доказування. Втім, хотілось би, щоб автор конкретизував 

свої пропозиції стосовно того, як суд має діяти в умовах невиконання стороною 

обов’язку доказування.

2. Ми вже звертали увагу на те, що заслуговують на підтримку підходи, 

викладені у дисертації і визначені як новизна роботи стосовно механізму 

встановлення судом належності, допустимості, достатності та достовірності 

доказів у досліджуваній категорії цивільних справ. В той же час, в авторефераті 

дисертації у відповідних пунктах новизни цей механізм розкритий не достатньо 

повно, тому вважаємо, що при захисті дисертації додаткових обґрунтувань 

потребує позиція автора стосовно того, на яких етапах судового провадження 

суд визначає докази належними, достатніми, достовірними, та допустимими.

3. Заслуговують на увагу висновки і пропозиції дисертанта стосовно 

застосування інституту забезпечення доказів до подання позову до суду 

шляхом призначення експертизи у разі скоєння дорожньо-транспортної 

пригоди для визначення розміру заподіяної шкоди та призначення проведення 

такої експертизи доручати лише експертам, включеними до Єдиного реєстру 

судових експертів (стор. 23). В той же час, у висновках до третього розділу 

дисертації, де це питання має бути розглянуте детальніше, ми не знайшли 

пропозиції щодо механізму застосування інституту забезпечення доказів до 

подання позову. Крім того, таке вирішення цього питання призведе до 

додаткового навантаження на суддів, то ж хотілося б від автора почути 

додаткові обґрунтування такого підходу.

4. Автором запропоновано виокремлювати процесуальні наслідки

невиконання процесуальних обов’язків щодо доказування у справах про

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,

якими є неможливість захистити своє суб’єктивне право через залишення

позовної заяви без руху та повернення заяви або неможливість захисту

порушеного права у суді апеляційної інстанції внаслідок необґрунтованого
7
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неподання доказів до суду першої інстанції (стор. 183). Вважаємо, що такий 

підхід є дискусійним і потребує більш детального розкриття автором своєї 

позиції. >

Підводячи підсумки звертаємо увагу, що висловлені зауваження мають 

дискусійний характер та не можуть вплинути на достатній науковий рівень,
і

новизну та достовірність результатів дисертації

Представлена на відгук дисертація є ґрунтовним науковим 

дослідженням, що свідчить про вирішення важливої проблеми в науці 

цивільного процесуального права з питань, пов’язаних із проблемами 

і доказування, визначення предмета доказування, суб’єктів доказової діяльності, 

розподілу обов’язків по доказуванню у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Отже, на основі вивчення дисертації та праць, опублікованих за темою 

дисертації, є підстави зробити однозначний висновок: дисертація

Захарова Павла Сергійовича на тему: «Доказування у справах про

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у 

| цивільному процесі України», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право, відповідає вимогам, встановленим

п. п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженим 

і постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами,

внесеними Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від ЗО. 12.2015

р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор заслуговує присудження йому 

і наукового ступеня кандидата юридичних наук.
І

Офіційний опонент:

І кандидат юридичних наук

Суддя Солом’янського райо

ВХІД  № "
і Від * У і ?  ■ Р У  ~ Т п / Л  

Відділ діловодства та архів) 
^иТвського національного у н ів е р с а л -, 

імені Тараса Шевченка

І.В. Верещінська
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