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Лекція за темою «Доказування та докази в цивільному процесі»
План лекції
1. Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі.
2. Поняття та класифікація судових доказів у цивільному процесі.
3. Предмет доказування. Визначення предмета доказування у конкретних
цивільних справах.
4. Обов'язки доказування і подання доказів. Правові презумпції (поняття,
значення). Витребування доказів.
5. Підстави звільнення від доказування.
6. Належність доказів та допустимість доказів.
7. Засоби доказування.
8. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. Визнання обставин,
відмова від визнання обставин. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як
свідків.
9. Показання свідків.
10. Письмові докази.
11. Речові докази. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових
доказів, що швидко псуються. Повернення речових доказів.
12. Висновок експерта.
13. Судові доручення щодо збирання доказів.
14. Забезпечення доказів.
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Текст лекції
1. Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі
Здійснення правосуддя полягає в застосуванні судом закону до встановлених під час
судового розгляду фактичних обставин справи. Правильний розгляд та вирішення справи
означає: а) з’ясування фактичних обставин справи; б) правова кваліфікація встановлених
фактів, тобто визначення норми права, яку необхідно застосувати до даних правовідносин; в)
висновок суду, тобто винесення законного і обґрунтованого рішення.
Явища, події, які відбуваються зараз або мають тривалий характер, можливо пізнати
безпосередньо. Проте безпосереднє сприйняття явища судом – доволі рідкісний випадок.
Фактичні обставини конкретної справи, як правило, мали місце в минулому і не можуть бути
пізнані судом безпосередньо. Саме тому суду доводиться пізнавати необхідні факти та явища
опосередковано. Доказування являє собою спосіб опосередкованого пізнання, спрямованого на
з'ясування наявності чи відсутності певних юридичних фактів (дій чи подій, що мають юридичні
наслідки), з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків суб'єктів
правовідносин, а самі відомості про факти, будь-які фактичні дані називаються доказами.
Судове доказування складається з процесуальних дій сторін та заінтересованих осіб
відносно ствердження фактів, зазначення доказів, їх збирання, подання, дослідження й оцінки.
Суб’єктами цієї діяльності виступають: суд, особи, які беруть учать у справі, та їх представники.
Інші учасники цивільного процесу (свідок, експерт, перекладач та ін.) не є суб’єктами
доказування, вони лише виконують допоміжну функцію в процесі доказування, оскільки вони
фактично не несуть обов’язків пов’язаних з доказуванням та не володіють правами по участі в
процесі доказування, якими наділені суд та особи, які беруть участь у справі.
У судовому доказуванні поєднуються дві рівноцінні сторони: розумова (логічна) та
практична (процесуальна). Розумова (логічна) сторона доказування підпорядкована законам
логіки, практична (процесуальна) – підпорядкована приписам правових норм та заснована на
них. Норми права вказують на здійснення таких процесуальних дій, які створюють умови для
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того, щоб розумовий процес був істинним1. Процесуальне доказування неможливо розглядати
тільки як розумовий процес, або тільки як практичну роботу. Судове доказування – це єдність
цих двох видів діяльності2.
Також, слід звернути увагу на те, що доказування це не тільки приведення фактів, які
щось підтверджують, а й умовивід, шляхом якого виводиться нове положення3.
Як стадії (етапи) доказування в теорії прийнято виділяти збирання, подання,
дослідження й оцінку доказів.
Збирання доказів здійснюється сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі
самостійно. У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь
у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази. Порядок
витребування доказів регламентований ст. 137 ЦПК України. Збирання доказів може
провадитися шляхом огляду доказів за їх місцем знаходження (ст. 140 ЦПК України), огляду
речових доказів, що швидко псуються (ст. 141 ЦПК України), а також за судовим дорученням
(ст. 132 ЦПК України). Суд не може самостійно збирати докази, він може лише сприяти
сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі у цьому.
Подання доказів здійснюється сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі,
і означає передачу їх у розпорядження суду. Докази повинні бути подані сторонами до або під
час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання не проводиться - до
початку розгляду справи по суті. Докази, які були подані після визначеного строку, судом
приймаються лише за умови, що сторони доведуть, що докази подано несвоєчасно з поважних
причин. Наприклад, сторона зазначає, що доказ було викрадено, і він був знайдений вже після
спливу зазначеного вище строку.
Дослідження доказів – безпосереднє сприйняття, вивчення доказів. Воно проводиться в
судовому засіданні з додержанням принципів усності та безпосередності4.
Оцінка доказів як самостійний елемент доказування полягає у визначенні належності,
допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємного зв'язку
доказів у їх сукупності. Оцінка може проводитись лише суб’єктами доказування. Оцінка осіб,
які беруть участь у справі, є рекомендуючою, а оцінка суду — владною5.
Судове доказування – це діяльність учасників процесу при визначальній ролі суду по
поданню, збиранню, дослідженню й оцінці доказів з метою встановлення з їх допомогою
обставин цивільної справи. Доказування є єдиним шляхом судового встановлення
фактичних обставин справи. Доказування передує акту застосування в судовому рішенні
норм матеріального права, висновку суду про наявність або відсутність прав і обов'язків у
сторін.
2. Поняття та класифікація судових доказів у цивільному процесі.
Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які
мають значення для вирішення справи (ч.1 ст. 57 ЦПК України).
У цій же статті уточнюється, що ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін,
третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів,
речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів (ч. 2 ст. 57 ЦПК України).
1
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Отже, відповідно до зазначеної статті доказами в справах у цивільному судочинстві будуть
одержані з передбачених законом засобів у визначеному ним порядку будь-які фактичні
дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають значення
дляправильного вирішення справи.
Докази в цивільному процесі характеризуються сукупною єдністю: змістом, яким
виступають фактичні дані, що інформують про обставини, необхідні для правильного
вирішення справи; процесуальною формою, в якій закладена така інформація, – засоби
доказування; встановленим процесуальним порядком одержання, дослідження й оцінки змісту і
процесуальної форми (доказової інформації і засобів доказування).
Зміст доказів – сукупність фактичних даних про обставини, що обґрунтовують вимоги і
заперечення сторін та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Обставинами будуть юридичні факти – дії (бездіяльність) і події. Фактичні дані як доказова
інформація можуть виступати в безпосередній і опосередкованій формі – прямого або
побічного доказу.
Процесуальна форма доказів – засоби доказування, які виступають джерелами
інформації про фактичні дані 6.
Одержання і дослідження доказової інформації і засобів доказування (змісту і
процесуальної форми доказів) повинно здійснюватися в установленому законом
процесуальному порядку (ст. ст. 58–66, 176–190 ЦПК України), який виступає процесуальною
гарантією всебічного, повного і об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав і
обов'язків сторін. Тому порушення процесуального порядку одержання і дослідження доказів
знецінює їх, веде до втрати ними властивостей і значення доказів.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ
не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість,
достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх
прийняття чи відмови у прийнятті (ст. 212 ЦПК України).
Для виявлення особливостей окремих доказів вони класифікуються за видами. За
характером зв'язку фактичних даних (змісту доказів) з фактами, які підлягають
встановленню (з фактами, які підлягають доказуванню), докази поділяються на прямі і побічні.
Прямі докази більш вагомі для пізнання, оскільки вони дають можливість зробити однозначний
висновок про наявність чи відсутність фактів, які підлягають доказуванню (наприклад, договір
купівлі-продажу як письмовий доказ на підтвердження факту укладання договору). Побічні –
характеризуються численністю зв'язків з фактом, тому в процесі пізнання дають можливість
зробити декілька вірогідних висновків про нього (наприклад, на підтвердження факту існування
договірних відносин між сторонами, надано лист, в якому громадянин Н. пропонує продати
йому квартиру громадянинові В. Однак такий доказ не може стовідсотково підвердити
існування договірних відносин між цими громадянами). І.В. Решетнікова слушно зауважує, що
з відсутністю та неможливістю отримання прямих доказів пов’язані практично всі справи про
встановлення фактів, що мають юридичне значення7. Отже, в доказовій діяльності, в процесі
пізнання істини вони спричинюють труднощі.
За процесом формування даних про факти (характерами створення доказів) докази
класифікуються також на два види – первинні і похідні. Первинні (першоджерела) формуються
під безпосереднім впливом фактів, які підлягають встановленню (безпосередніх фактів), від
носія інформації (джерела доказів). Похідні (опосередковані, копії) – відтворюють (копіюють)
6
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дані, одержані від інших джерел, тобто формуються під впливом опосередкованих джерел.
Наприклад, первиними доказами є показання свідка, який був очевидцем подій, оригінал
договору, спірна річ, а похідними - копія договору, показання свідка зі слів інших осіб,
фотографія (макет) спірної речі. Значення цієї класифікації в тому, що вона розкриває процес
формування доказів і цим саме сприяє правильному веденню їх дослідження і оцінці в процесі
судового розгляду цивільної справи.
В юридичній літературі існують і інші класифікації доказів8.
3. Предмет доказування
Предметом доказування під час судового розгляду є факти, які обґрунтовують
заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для вирішення справи (причини
пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні
судового рішення (ч.1 ст. 179 ЦПК України).
Доказування представляє собою діяльність, а те, на що спрямована така діяльність є її
предметом.
Аналіз ст. ст. 57, 60, 179 ЦПК України дає можливість зробити висновок, що предметом
доказування виступають: а) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги (підстава
позову); б) обставини, на яких відповідач обґрунтовує свої заперечення (підстави заперечення);
в) інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. А взагалі –
обставини, які повинні бути встановлені як підстави для вирішення спору між сторонами: всі,
які відбулися, і наявні юридичні факти та обставини, що мають значення для справи9.
В науці цивільного процесуального права існує широке та вузьке тлумачення предмету
доказування. Прибічниками вузького визначення предмету доказування є М.К. Треушніков,
М.Й. Штефан, В.В. Комаров та ін. Ці науковці зазначають, що до предмету доказування
відносяться лише факти матеріально-правового характеру. Так, зокрема, М.К. Треушніков
виділяє чотири групи фактів, які є об’єктом пізнання суду: 1) юридичні факти матеріальноправового характеру; доказові факти; факти, які мають процесуальне значення; факти, які
встановлюються для виконання виховних та попереджувальних завдань правосуддя 10. Але до
предмету доказування він відносить тільки першу групу фактів, а всі інші групи автор
відносить до так званих меж доказування, якими охоплюється й предмет доказування. В.В.
Комаров каже про таку правову категорію як об’єм судового дослідження, який включає в себе
і предмет доказування, і доказові факти, і факти, які визначають вид необхідного захисту, і
засоби доказування11.
Прихильники широкого розуміння предмету доказування (Ф.Н. Фаткулін, І.В.
Решетнікова, Д.М. Чечот та ін.) відносять до предмету доказування всі факти та обставини, які
мають значення для правильного вирішення справи, і зазначають, що факти процесуальноправового значення та доказові факти мають не менше значення для розгляду та вирішення
справи. Так, зокрема, І.В. Решетнікова зазначає, про безспірність віднесення до предмету
доказування фактів матеріально-правового характеру, оскільки без них просто не можливо
вирішити справу по суті, і пропонує їх відносити до головних фактів у предметі доказування. А
інші факти, які мають значення для вирішення справи (доказові факти, перевірочні факти),
авторка пропонує віднести до другої групи - допоміжних фактів12. Отже, факти матеріально8
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правового характеру завжди будуть входити в предмет доказування, включення до предмету
доказування всіх іншіх фактів (процесуально-правових, доказових, перевірочних і ін.) буде
визначатись в кожній справі окремо. Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що більш
вдалою є позиція другої групи науковців, оскільки, по-перше, під час судового доказування
учасникам процесу необхідно доказувати не тільки факти матеріально-правового значення, а й
процесуального; по-друге, можна казати про те, що і законодавець виходить з широкого
розуміння предмету доказування, адже в ч. 2 ст. 128 ЦПК України зазначено, що відповідач
може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх
необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод
для відкриття провадження у справі. Отже законодавець включає до предмету доказування
матеріальні, процесуальні і інші факти, які мають значення для вирішення справи. Наприклад,
коли відповідач заперечує проти позову, його заперечення можуть ґрунтуватись не тільки на
матеріально-правових фактах, а й на процесуальних (наприклад, позовна заява про визнання
недійсним договору купівлі-продажу квартири подана не за правилами виключної підсудності
(за місцем знаходження нерухомого майна), а за загальним правилом підсудності). Інший
приклад, в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення обставини предмету
доказування зазначені в нормах матеріального права. Але в той же час в якості обов’язкових
обставин, які необхідно встановити, виступають обставини зазначені в нормах процесуального
права: з якою метою встановлюється такий факт та причини неможливості одержання або
відновлення документів, що посвідчують цей факт (ч. 1 ст. 258 ЦПК України).
Таким чином, предмет доказування – це коло фактів матеріально-правового та
процесуально-правового значення, а також інші факти, які необхідні для вирішення справи
по суті.
На відміну від цивільного процесу Англії та США13, в українському цивільному процесі
суб’єктом формування предмету доказування виступає суд.
Джерелами формування предмету доказування виступають норми матеріального права,
які необхідно застосувати, а також підстави позову і заперечення проти нього14. Але також не
слід забувати й про те, що до предмету доказування можуть входити й інші факти, які мають
значення для вирішення справи.
Наприклад, якщо особа подала позов про відшкодування шкоди, то в предмет
доказування згідно ст. 1166 ЦК України будуть входити наступні обставини:
1) завданна шкода;
2) протиправність поведінки заподіювача шкоди;
3) причинний зв'язок між завданою шкодою та поведінкою заподіювача шкоди;
4) вина заподіювача шкоди.
Наведені вище обставини можна вважати загальними для всіх справ про відшкодування
шкоди. Але законодавцем в інших нормах матеріального права може бути передбачано
«урізаний» склад обставин, зокрема, в ч. 2 ст. 1167 ЦК України зазначено, що моральна шкода
відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади АР Крим, органу
місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала, якщо шкоди завдано
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок дії джерела підвищенної
небезпеки. Тобто, в даному випадку не має необхідності включати до предмету доказування
такий елемент як вина, достатньо довести перші три елементи, зазначені вище. Або навпаки
законодавцем може бути передбачено більше коло обставин, наприклад, при відшкодуванні
шкоди юридичної або фізичною особою, завданої їхнім працівником, додатково необхідно
встановити, що шкода була завдана працівником при виконанні своїх трудових (службових)
обов’язків.
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Більш детально див. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. — 2-е изд., перераб. и доп. М.:
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Інший приклад, особа подала позов про визнання недійсним правочину, укладеного
обмежено дієздатною особою. В даному випадку в предмет доказування увійдуть наступні
обставини:
1) факт укладання правочину. В Узагальнені Верховного суду України «Практика
розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 24.11.2008
зазначено, про необхідність розмежування недійсних та неукладених правочинів. По-перше,
відмінність цих правочинів в тому, що до неукладеного правочину не можна застосовувати
наслідки недійсності правочину, оскільки такі правочину взагалі не існує (тому й термін
«неукладений правочин» можна вважати умовним). По-друге, визнання правочину недійсним є
одним із способів захисту цивільних прав та інтересів, передбачених ст. 16 ЦК України, а
відповідно такого способу як визнання правочину неукладеним ЦК України не передбачено;
2) факт того, що особа є обмежено дієздатною;
3) факт того, що правочин укладено за межами дієздатності особи, адже згідно ст. 37 ЦК
України, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише
дрібні побутові правочини;
4) факт відсутності згоди піклувальника на укладання правочину;
5) чи відповідав укладений правочин інтересам обмежено дієздатної фізичної особи, чи
не порушував законних інтересів такої особи, чи був вчинений в період стійкої ремісії
психічного захворювання. За умови позитивної відповіді на ці питання, Верховний Суд України
зазначив, що не має підстав для застосування ст. 225 ЦК України для визнання правочину
недійсним15;
6) чи знала або повинна була знати дієздатна сторона правочину про обмежену
дієздатність другої сторони, якщо знала або могла знати, то суд повинен зобов’язати дієздатну
особу ще й відшкодувати другій стороні здійснені нею витрати, втрату або пошкодження її
майна (відповідно суду ще необхідно встановити, які витрати понесла друга сторона);
7) що кожна зі сторін отримала за цим правочином, вартість отриманого за правочином,
якщо не можливо повернути в натурі набуте за правочином.
Виходячи з вище наведеного прикладу, можна дійти висновку про те, що при визначенні
обставин, які входять до предмету доказування, не завжди достатньо диспозиції норми
матеріального права, деякі обставини, які обов’язково повинні бути включені до предмету
доказування, зазначені в постановах Пленуму Верховного Суду України, в узагальненнях
судової практики.
4. Обов'язки доказування і подання доказів
Особливість доказування полягає в тому, що воно виступає як право і обов'язок осіб, які
беруть участь у справі. Вони мають право подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам,
спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові,
подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і
заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб (ст. 27 ЦПК України), тобто
мають право на доказування. Сторони, подаючи докази, реалізують своє право на доказування і
одночасно виконують обов'язок по доказуванню, оскільки ст. 60 ЦПК України закріплює
правило, за яким кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, установлених ст. 61 ЦПК
України. Отже, обов'язок по доказуванню покладається на того, хто звернувся за допомогою до
суду16.
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Відповідно до абз. 2 ст. 60 ЦПК України у справах про дискримінацію позивач
зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі
наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.
Відповідно до абз. 3 ст. 60 ЦПК України у справах щодо застосування керівником або
роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача
(звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,
переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення
заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення
вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов’язок доказування
правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.
Право доказування виступає як можливість подання доказів, участь в їх дослідженні,
попередній оцінці та гарантується сукупністю процесуальних засобів і реалізується волею
заінтересованих осіб особисто або за допомогою суду відповідно до своїх інтересів та вибору
способу поведінки.
Обов'язок по доказуванню полягає у необхідності виконання комплексу відповідних дій,
який гарантується настанням несприятливих правових наслідків у випадку їх невиконання,
зокрема, відмовою суду визнати наявність юридичного факту у випадку невиконання стороною
обов'язку по його доказуванню; якщо позивач не доведе підставу вимоги, то в позові належить
відмовити.
Суттєву роль при розподілі обов'язків по доказуванню мають правові презумпції.
Правові презумпції – специфічні норми права, які передбачають відповідні факти і
правила поведінки, що засновані на більшому ступені достовірності і досвіді, перевіреному
практикою. Так, згідно зі ст. 1166 ЦК України припускається презумпція вини особи, яка
заподіяла шкоду. Із сімейного законодавства випливає презумпція походження дитини від осіб,
які перебувають у шлюбі. Законні презумпції стосуються лише юридичних фактів, а не
доказових, які також входять до предмета доказування. Отже, законні припущення (презумпції)
санкціонуються законом (ст. 1166 ЦК України) або випливають з його змісту (ст. 133 СК
України). Їх складають юридичні факти, що входять до підстав вимог і заперечень сторін та
можуть носити суперечливий характер і бути спростовані. Законні презумпції не складають
очевидну істину, а приймаються за таку тому, що сформульоване законом положення відбиває
найбільш звичайне і найбільш вірогідне явище17. Усі презумпції можуть бути спростовані,
тобто зацікавлена особа може спростувати правову презумпцію, якщо вважає, що вона не
відповідає обставинам справи.
Окрім того, обов’язок по доказуванню, як і змагальність сторін, не можна
абсолютизувати. Відповідно до п. 4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє здійсненню прав сторін у
випадках, установлених цим Кодексом. До таких випадків слід віднести витребування доказів
та забезпечення доказів. Вчинення цих процесуальних дій пов’язано з певними складнощами в
отриманні або поданні стороною певних доказів. Так, у сторони є труднощі у поданні до суду
матеріалів кримінальної справи або наказів про притягнення до дисциплінарної
відповідальності та звільнення. У такому випадку суд за клопотанням сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі, зобов'язаний витребувати такі докази (ст. 137 ЦПК України). Якщо ж
подання необхідних доказів може стати неможливим, особи, які беруть участь у справі, мають
право заявити клопотання про забезпечення цих доказів (ст. ст. 133–135 ЦПК України).
Невиконання обов'язку по доказуванню для сторін й інших суб'єктів правового спору
матиме матеріально-правові і процесуально-правові наслідки, для інших осіб, які беруть участь
у справі, – лише процесуально-правові.
У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь
у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.
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Відповідно до ст. 137 ЦПК України у заяві про витребування доказів має бути
зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в
іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ.
Докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо. Суд може також
уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, одержати доказ для подання його
суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у
встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом
п'яти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а
також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи
несуть відповідальність, установлену законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не
звільняє їх від обов'язку подати суду докази.
5. Підстави звільнення від доказування
Не за всіма фактами предмета доказування здійснюється доказова процесуальна
діяльність. Цивільне процесуальне законодавство встановлює, що деякі обставини не
підлягають доказуванню, хоча без їх встановлення неможливе правильне вирішення справи.
Підстави звільнення від доказування визначені ст. 61 ЦПК України. До них відносяться
1) безспірність фактів; 2) загальновідомість фактів; 3) преюдиціальність фактів. Деякі автори
зазначають, що до предмету доказування не входять презюмовані факти, але з цією позицію
важко погодитись, оскільки ці факти впливають на розподіл обов’язків по доказуванню,
зокрема, вони звільняють одну особу від обов’язку доказувати, але, як правило, покладають цей
обов’язок на іншу особу18. Наприклад, ст. 204 ЦК Україні презюмує правомірність правочину,
якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним.
Відповідно ця норма покладає тягар доказування недійсності правочину на позивача, але це не
означає, що факт недійсності правочину не входить до предмету доказування.
Безспірність факту означає, що визнаний стороною в суді факт, на який інша сторона
посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, є встановленим. Визнання стороною
певного факту звільняє іншу від обов’язку доказування цього факту. Подальша відмова від
визнання обставин приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється, доведе, що вона
визнала ці обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства,
погрози, тяжкої обставини або обставини, визнаної у результаті зловмисної домовленості її
представника з другою стороною (ст. 178 ЦПК України).
Необхідно відмежувати визнання факту стороною від визнання позову, оскільки, поперше, визнання позову - це право відповідача, по-друге, визнання факту і визнання позову
мають різні процесуальні наслідки.
Загальновідомі факти – це обставини, які відомі широкому колу осіб, у тому числі і
складу суду. Вони не потребують доказування тому, що об'єктивність їх існування очевидна, це
в основному не дії, а події: землетрус у Вірменії, аварія на Чорнобильській АЕС тощо. Загальна
відомість фактів залежить від часу виникнення і поширеності на певну територію. Сторона, яка
має використати загальновідомий факт, повинна про нього зазначити.
Преюдиціальність фактів ґрунтується на правовій властивості законної сили судового
рішення і визначається його суб'єктивними та об'єктивними межами, за якими сторони й інші
особи, які брали участь у справі, а також їх правонаступники не можуть знову оспорювати в
іншому процесі встановлені судом у рішенні в такій справі факти і правовідносини (ч. 2 ст. 223
ЦПК України).
Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у
справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про
цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з
18
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питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. (п. 4 ст. 61 ЦПК України). Наявні в
кримінальній справі інші матеріали про факти, які складають предмет доказування у цивільній
справі, підлягають дослідженню під час розгляду судом спору про право цивільне. Тому,
розглядаючи позов про стягнення завданої майнової шкоди, яка випливає з кримінальної справи
або зі справи про адміністративне правопорушення, суд не має права обговорювати вину
відповідача. Однак якщо на підтвердження розміру відшкодування збитків, які випливають з
кримінальної справи, були подані, крім вироку, й інші докази, то вони включаються в сферу
доказової процесуальної діяльності у справі.
Також слід погодитись з позицією Л.О. Грось, яка зазначає, що виключення з предмету
доказування загальновідомих фактів є правом суду, а преюдиційних - його обов’язком19.
Оскільки загальновідомість факту відносна, і залежить як від часу, який сплинув після настання
цього факту, так і від розповсюдженості інформації про цей факт.
6. Належність доказів та допустимість доказів
Цивільний процесуальний закон з метою не допустити відволікання уваги суду на
дослідження доказів, які не мають значення для справи, установлює вимогу про належність
доказів. Згідно зі ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо
предмета доказування.
Відповідно до ч. 2 ст. 58 сторони мають право обґрунтувати належність конкретного
доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Сторонами у цивільному процесі є
позивач та відповідач (ч. 1 ст. 30 ЦПК). Тоді виникає питання, якщо у справі беруть участь
треті особи з самостійними вимогами, чи мають вони право обґрунтовувати належність
конкретного доказу? Вбачається, що мають. Бо згідно ч. 1 ст. 34 ці особи мають усі
процесуальні права та обов’язки позивача.
Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ч. 3 ст. 58
ЦПК). Так, наприклад, прокурором було пред’явлено позов до суду про визнання договору
купівлі-продажу недійсним на підставі ст. 224 ЦК України. Продавцем нерухомості була
неповнолітня особа. Під час судового розгляду прокурором було в якості доказу надано
постанову про порушення кримінальної справи проти нотаріуса, який посвідчував вище
згаданий договір. Суд прийняв цей доказ як належний до справи. Але відповідно до ч. 4 ст. 61
ЦПК лише вирок суду у кримінальній справі може бути доказом. Тому що, доки вина нотаріуса
не буде доведена, він не може вважатись винним. Якщо все ж таки суд прийняв цей доказ, то
він повинен був зупинити провадження у справі на підставі ч. 4 ст. 121 ЦПК.
Правило про належність доказів знаходить своє відображення і в нормах, які стосуються
окремих видів доказів. Так, згідно зі ст. ст. 135, 136, 137 ЦПК, особа, яка клопочеться про
виклик свідка, про забезпечення або витребування доказів, обов’язково повинна вказати, які
обставини можуть бути ними встановлені. Така вказівка дає суду змогу визначити, чи має
відношення цей доказ до справи, та вирішити питання про допуск або витребування доказу.
Наприклад, при розгляді справи про визнання правочину недійсним на підставі ст. 226 ЦК
України, доказом недієздатності особи буде рішення суду про визнання особи недієздатною,
тому якщо позивач заявить клопотання про виклик свідків або витребування інших доказів на
підтвердження цього факту, суд йому в цьому відмовить. Також можливі випадки, коли докази
є належними до справи, але вони втрачають свою цінність через те, що обставини або факти, які
вони можуть підтвердити, вже підтверджені багатьма іншими доказами.
Таким чином, належність доказів пов’язується не з кількістю цих доказів, а з їх якістю,
тобто з тим, яку інформацію вони в собі містять, як пов'язані з фактами, які підлягають
встановленню в справі, і через цей зв'язок можуть підтвердити чи спростувати їх. Наприклад,
таким зв'язком у справах про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника
володіють наступні докази: письмовий договір позики; розписка позичальника в одержанні
19
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суми позики; лист позичальника, який свідчить про визнання позики. Ці докази можуть
підтвердити чи спростувати факт укладення договору позики.
Допустимість засобів доказування є однією з найважливіших умов, які забезпечують
законність і обґрунтованість судових рішень. Допустимість судового доказу – це відповідність
його процесуальної форми (засобів доказування) вимогам закону.
В ст. 59 ЦПК України закріплено правило щодо допустимості доказів. Правило про
допустимість доказів має загальний та спеціальний характер20. Загальний характер міститься у
ч. 1 ст. 59 ЦПК, в якій зазначено, що суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням
порядку, встановленого законом. Ця норма стосується всіх без виключення доказів незалежно
від категорії справ та позовних вимог. Виходячи з положень вказаної норми вбачається, що при
розгляді справи суду обов’язково необхідно з’ясувати, з якого джерела отримані надані
сторонами докази (наприклад, у разі визнання недійсним правочину, укладеного внаслідок
зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою його стороною, судом не може
бути прийнятий такий доказ, як запис телефонної розмови його представника з другою
стороною правочину, отриманий незаконним шляхом). Але виникає питання, як суду визначити
джерело цих доказів, бо більшість з них сторони збирають поза залом судових засідань. Суд,
якщо в нього виникають певні сумніви щодо джерела чи достовірності доказів, має це
перевірити.
В цивільному процесі можливі випадки, коли ті або інші обставини повинні бути
підтверджені певними засобами доказування, і не можуть підтверджуватись іншими засобами
доказування (ч. 2 ст. 59 ЦПК). В цьому випадку, ми вже ведемо мову про спеціальний характер
правила допустимості, адже він стосується лише окремих категорій справ. Спеціальний
характер правила допустимості конкретизується в нормах матеріального права. Він передбачає,
що підтвердження обставин по деяким категоріям справ можливо лише певними засобами
доказування (наприклад, проведення судово-психіатричної експертизи при визнанні особи
недієздатною) або використання певних засобів доказування є забороненим для підтвердження
обставин справи (наприклад, заборона використання такого засобу доказування як показання
свідків при заперечені стороною факту вчинення правочину, у разі недодержання сторонами
обов’язкової письмової форми такого правочину). Недодержання судом цих вимоги закону,
тягне скасування постановленого на основі таких доказів судового рішення.
Треба зазначити, що правила допустимості судових доказів, які приписують для
встановлення окремих обставин справи використання певних засобів доказування, не
звільняють суд від обов'язку оцінювати достовірність таких доказів з урахуванням усієї
сукупності зібраних у справі доказів.
Щоб правильно визначити допустимість того чи іншого доказу, необхідно перевірити не
тільки відповідність процесуальної форми доказу вимогам закону, але й дотримання
передбаченого законом процесу його формування. Результатом порушення вимог закону, які
ставляться до порядку формування засобів доказування як процесуальної форми судових
доказів, є недопустимість цих засобів доказування, неможливість використання фактичних
даних, які містяться в них, під час розгляду справи.
Належність до справи кожного доказу визначається судом. Суд сам вирішує, який доказ
може, а який не може містити відомості про обставини справи. Допустимість же засобів
доказування встановлена законом21.
В науці цивільного процесу, крім належності та допустимості доказів, виділяють ще й
достовірність (вірогідність) доказів та достатність доказів.
Достовірність (вірогідність) доказу означає, що інформація, яка отримана з певного
доказу, відповідає дійсності. Переконатись у достовірності доказу, означає зясувати чи
відповідає копія документу оригіналові, чи правдиві показання дає свідок і т.д. На практиці
перевірити достовірність доказу не завжди легко, але суд повинен докласти до цього всіх
20
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зусиль. Зокрема, коли мова йде про показання свідків, суд обов’язково з'ясовує їх відношення зі
сторонами, уточнює джерело їх обізнаності і т.д. При визначені достовірності доказу, необхідно
враховувати джерело надходження цього доказу22.
Достатність доказів - це така кількість доказів, яка дозволяє зробити висновок про
достовірне існування або відсутність певних фактів. Тому, можна казати, що доказів достатньо
тоді, коли суд може вирішити справу23.
7. Засоби доказування
Хоча ЦПК України використовує термін «засоби доказування», він не містить
дефінітивної норми, яка б містила визначення засобу доказування.
В науці цивільного процесуального права більшість науковців дотримуються думки про
те, що засіб доказування - це процесуальна форма доказу, форма вираження доказів. І саме ця
процесуальна форма відмежує судовий доказ від всіх іншіх доказів, які використовуються в
іншіх сферах людської діяльності24. Так, згідно з ч. 2 ст. 57 ЦПК України фактичні дані та інші
обставини, які мають значення для вирішення справи, встановлюються на підставі таких засобів
доказування як пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків,
показання свідків, письмові докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки
експертів. Більшість вчених-процесуалістів, зокрема автори цього підручника, дотримується
думки, що цивільний процесуальний закон дає вичерпний перелік засобів доказування (ч. 2 ст.
57 ЦПК України). Але існує і інша точка зору, а саме, що зазначений перелік не є вичерпним.
Автори другої точки зору пропонують розглядати визнання обставини як засіб доказування,
обґрунтовуючи це тим, що фактично визнання обставин сторонами та іншими особами, які
беруть участь у справі, ототожнюється з поясненнями сторін та третіх осіб, а це є
неприпустимим25. По-перше, тому що обставини, які визнаються, можуть мати змішаний
характер (наприклад, коли обставина визнається поза залом судового засідання, вона може бути
як поясненням, так і письмовим доказом); по-друге, вони не потребують доказування; по-третє,
право визнати обставину є особистісним правом сторони (цим правом не наділений
представник).
Також, такі вчені як Решетнікова І.В., Д.М. Чечот пропонують використовувати термін
«докази» та «засоби доказування» як синоніми, оскільки вони тісно пов’язані між собою. І сам
законодавець в деяких випадках не розмежує ці поняття, наприклад, в переліку засобів
доказування називає їх доказами (письмові докази, речові докази). Але при цьому, автори цієї
точки зору звертають увагу на необхідність в деяких випадках все ж розмежувати ці поняття.
Автори цього підручника таку точку зору не підтримують, оскільки в даному випадку мова йде
про ототожнення змісту (фактичних даних) з процесуальною формою (засобом доказування).
Згідно з 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені
певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Цікавим є те, що ст. 59 ЦПК України має назву «Допустимість доказів» (для порівняння: ст. 29
ЦПК 1963 р. мала аналогічний зміст, але іншу назву - «Допустимість засобів доказування»),
хоча мова йде про допустимість засобів доказування.
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8. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників
Сторони та треті особи є безпосередніми учасниками спірних правовідносин, тому
пояснення сторін, третіх осіб, їх представників є одним з найважливіших засобів установлення
фактичних обставин справи. Згідно зі ст. 62 ЦПК України сторони, треті особи та їхні
представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають
значення для справи. Порівняно з ЦПК 1963 р. ч. 2 ст. 57 ЦПК України зазнала істотних змін.
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 27 ЦПК 1963 р., доказами в цивільних справах визнавалися
будь-які фактичні дані, на підставі яких у встановленому законом порядку суд встановлює
наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги та заперечення сторін. Такі дані
встановлювались, зокрема, одним із засобів доказування – поясненнями сторін і третіх осіб. І
це було виправдано, адже сторони спору є безпосередніми учасниками певних подій. На
сьогодні ситуація змінилась, для того, щоб пояснення сторін та третіх осіб отримали статус
доказу, цим особам необхідно принести присягу свідка (ст. 180 ЦПК України). Таким чином,
слід розрізняти пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, як засіб доказування, від
інших пояснень, які надаються цими особами. Тобто, якщо така особа не приносила присягу, ті
пояснення, які вона надає мають лише інформативний характер для суду, і не можуть бути
доказом по справі. Така новела законодавця критикується багатьма вченими-процесуалістами
(С.Я. Фурса, В.І. Тертишніков, О.І. Сліпченко, Д.М. Сібільов та ін.), оскільки на їх думку це
суперечить загальним засадам цивільного судочинства. Зазначені думки заслуговують на увагу.
Показання сторін, третіх осіб та їх представників мають певні особливості, які
обов’язково необхідно враховувати суду. Особи, які беруть участь у справі відрізняються від
інших учасників цивільного процесу тим, що вони завжди мають матеріальну та процесуальну
заінтересованість у вирішенні справи. Це загрожує тим, що особа може надавати неправдиві
показання, якщо це буду в її інтересах. Але все таки не можна казати, що показання сторін і
третіх осіб чи їх представників завжди неправдиві. Окрім цього, як зазначалось вище, показання
цих осіб можуть мати як статус засобу доказування, так «інформацією для роздуму». Згідно ст.
184 ЦПК України, ці особи можуть бути допитані як свідки лише за їхньої згодою і лише, якщо
факти, які мають значення для справи їм відомі особисто.
Беручи участь у процесі, сторони і треті особи висловлюють свої думки щодо різних
питань, і не всі їхні доводи й міркування зараховуються до числа доказів. Пояснення сторін і
третіх осіб є доказами в тій частині, у якій вони містять відомості про факти, що входять у
предмет доказування.
У поясненнях сторін виділяють:
1) повідомлення, відомості про факти;
2) волевиявлення;
3) судження про юридичну кваліфікацію правовідносин;
4) мотиви, аргументи, за допомогою яких кожна сторона висвітлює фактичні обставини
у вигідному для себе аспекті;
5) вираження емоцій, настроїв26.
Залежно від юридичної (процесуальної) зацікавленості розрізняють два види пояснень
сторін: твердження й визнання.
Твердження – таке пояснення сторони або третьої особи, яке містить відомості про
факти, що лежать у підставі вимог і заперечень, установлення яких судом відповідає
процесуальним інтересам сторони або третьої особи.
Визнання – пояснення сторони або третьої особи, що містить відомості про факти, які
повинна довести інша сторона або третя особа.
Визнання факту треба відрізняти від визнання позову. Визнання факту - це визнання
протилежною стороною наявності або відсутності певного факту. Визнання може стосуватись
одного або декількох фактів. Воно може бути як з боку позивача, так і з боку відповідача чи
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третьої особи. Визнання позову - цим правом наділений лише відповідач. Визнати позов він
може повністю або частково, в залежності від цього спір та провадження по справі
припиняється в частці або повністю. Наслідком же визнання факту є те, що одна сторона
звільняється від необхідності доказувати цей факт, і відповідно цей факт виключається з
предмету доказування, але за умови, що суд прийме це визнання.
Прийнято розрізняти наступні види визнання:
 судовейпозасудове. Судове визнання – визнання, зроблене стороною або третьою
особою в судовому засіданні або в письмовій заяві, адресованій суду. Позасудове визнання –
визнання юридичних фактів, зроблене особою поза судовим процесом, поза рамками
процесуальних відносин. Позасудове визнання не звільняє сторону від доказування факту;
 повнейчасткове. Повне визнання – визнання всіх фактів, на які посилається інша
сторона або третя особа. Часткове визнання має місце у випадку визнання не всіх, а лише
деяких фактів;
 уснейписьмове. Визнання повинно бути висловлене вголос (усне визнання) або
викладене в письмовій формі (письмове визнання). Мовчання, тобто відсутність заперечень
однією стороною фактів, на які інша сторона опирається у своїх вимогах та запереченнях,
визнанням не вважається;
 простей кваліфіковане. Просте визнання – безумовне й беззастережне підтвердження
факту. Кваліфіковане визнання – таке підтвердження факту, яке містить застереження, що
вносять зміни у відомості про факт. Таке визнання підтверджує відомості про факт, але
одночасно містить нові твердження про факт, що свідчать не на користь, а проти сторони, що
навела визнаний факт як підставу своєї вимоги або заперечення. Наприклад, відповідач може
визнати факт одержання грошей від позивача, проте одночасно стверджувати, це було зроблено
орендарем як оплата за користування майном, але не в рахунок викупу орендованого майна.
Застереження повинно доводитись особою, котра робить кваліфіковане визнання27.
9. Показання свідків
Згідно зі ст. 63 ЦПК України під показаннями свідків слід розуміти повідомлення про
відомі свідкові обставини, що мають значення для справи.
Свідок є очевидцем, він має особисті спостереження про події, що повинні стати змістом
його показань. Свідок є незамінним, на відміну від експерта, перекладача та інших осіб, які
мають значення для суду лише як носії певних професійних знань та можуть бути замінені
іншими особами, які мають відповідні знання.
Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.
Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі
йому обставини. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний завчасно
повідомити про це суд.
Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє,
користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках,
установлених законом, а також на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.
За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених
законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов'язків –
відповідальність, установлену законом.
Від інших учасників процесу свідок відрізняється наступними особливостями:
1) свідок – юридично незацікавлена особа. Громадяни, в яких зацікавленість носить
юридичний характер, залучаються у процес як особи, котрі беруть участь у справі (наприклад,
як позивач, відповідач, третя особа й т. д.). Інша (крім юридичної) зацікавленість особи не
перешкоджає її допиту в суді як свідка;
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2) закон не встановлює вік, з досягненням якого особа може бути допитана в суді як
свідок. При необхідності можуть бути допитані малолітні й неповнолітні свідки (ст. 182 ЦПК
України);
3) свідок стає носієм відомостей про факти в результаті збігу обставин або
безпосередньо сприймаючи події, що є обставинами даної справи, або одержавши відомості про
них від інших осіб. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї
обізнаності щодо певної обставини (ст. 63 ЦПК України);
4) на свідка покладаються два основні обов'язки: з'явитися до суду у визначений час і
дати правдиві показання про відомі йому обставини справи28.
Цивільний процесуальний кодекс встановлює обмеження щодо допиту свідків.
Згідно зі ст. 51 ЦПК України не підлягають допиту як свідки:
1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у
психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно
сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;
2) особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у
зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем, – про такі відомості;
3) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;
4) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення у
нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку.
Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої
згоди, а представники дипломатичних представництв – без згоди дипломатичного
представника.
Окрім того, фізична особа має право відмовитися давати показання щодо себе, членів
сім'ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич
цих осіб). Особа, яка відмовляється давати показання, зобов'язана повідомити причини відмови.
Порядок допиту свідків визначений ст. 180 ЦПК України. Кожний свідок допитується
окремо. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в залі судового засідання під
час розгляду справи. Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять,
місце проживання і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі,
роз'яснює його права і з'ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від
давання показань.
Відмова від показань приймається судом шляхом постановлення ухвали. Якщо перешкод
для допиту свідка не встановлено, головуючий під розписку попереджає свідка про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання і відмову від давання
показань та приводить його до присяги: "Я, (ім'я, по батькові, прізвище), присягаю говорити
правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи". Текст присяги підписується свідком.
Підписаний свідком текст присяги та розписка приєднуються до справи.
Допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що йому особисто відомо
у справі, після чого першою задає питання особа, за заявою якої викликано свідка, а потім –
інші особи, які беруть участь у справі. Суд має право з'ясовувати суть відповіді свідка на
питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання свідку після закінчення його
допиту особами, які беруть участь у справі. Головуючий має право за заявою осіб, які беруть
участь у справі, знімати питання, поставлені свідку, якщо вони за змістом ображають честь чи
гідність особи, є навідними або не стосуються предмета розгляду. Кожний допитаний свідок
залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду справи. Суд може дозволити
допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за згодою
сторін.
Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному засіданні за його
власною заявою, заявою сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду.
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Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити питання сторони, інші особи, які
беруть участь у справі, суд. Суд може одночасно допитати свідків для з'ясування причин
розходжень у їхніх показаннях.
Свідок, даючи показання, може користуватися записами в тих випадках, якщо його
показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти в
пам'яті. Ці записи подаються судові та особам, які беруть участь у справі, і можуть бути
приєднані до справи за ухвалою суду.
Допит малолітніх свідків відповідно до ст. 182 ЦПК України і, за розсудом суду,
неповнолітніх свідків проводиться в присутності педагога або батьків, усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі. Свідкам, які не досягли
шістнадцятирічного віку, головуючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві
показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за
завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги. У виняткових випадках, коли це
необхідно для об'єктивного з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи
інша особа, яка бере участь у справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання
головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість задати йому
питання. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту
видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною
присутність цього свідка в залі судового засідання.
У разі відкладення розгляду справи показання свідків, зібрані за судовими
дорученнями в порядку забезпечення доказів під час допиту їх за місцем проживання, або
показання, дані ними у судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення,
відповідно до ст. 183 ЦПК України повинні бути оголошені і досліджені в судовому засіданні,
в якому ухвалено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому засіданні є
неможливою. Особи, які беруть участь у справі, мають право висловити своє ставлення до
цих показань і дати щодо них свої пояснення.
10. Письмові докази
Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового
або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які
мають значення для справи (ст. 64 ЦПК України).
Письмовими доказами є предмети реального світу, на яких знаками, буквами виражені
певні дані, що містять відомості про обставини розглядуваної справи. Це можуть бути
документи, листування особистого або службового характеру і т. ін. Дані про факти, отже,
можуть викладатися буквами, цифрами, стенографічними та іншими знаками. Особливе
значення цих доказів для цивільної справи полягає в тому, що вони мають значне поширення в
повсякденному житті, відрізняються високим ступенем істинності і тривалістю. Принцип
безпосередності вимагає додавати до справи, як правило, оригінали письмових доказів.
Можна виділити наступні характерні ознаки письмових доказів:
1) для формування письмового доказу необхідно, щоб людина могла викласти свої
думки в письмовій формі;
2) відомості про факти закріплюються в об'єктивній формі, на тих або інших
матеріальних предметах. Предмет, що може бути використаний для закріплення думок, повинен
бути придатний для письма, щоб нанесені знаки могли зберегтися протягом певного часу
(папір, предмети з дерева, металу й т. д.);
3) закріплення людиною на предметі своїх думок певними знаками (букви, цифри,
ієрогліфи, знаки телеграфні, стенографічні, топографічні);
4) у письмових доказах повинні виражатися думки, що містять відомості про юридичні
або доказові факти;
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5) письмовий доказ повинен мати загальнозрозумілу інформацію, розшифровку
закодованих даних29.
Письмові докази класифікуються за кількома ознаками:
1) за суб'єктом, від якого виходять письмові докази, прийнято розрізняти офіційні й
неофіційні (приватні) письмові докази. Офіційні письмові докази визначаються як документи,
що виходять від державних органів, державних і суспільних установ, підприємств, організацій.
Неофіційними називають документи, що виходять від громадян;
2) за змістом письмові докази підрозділяються на розпорядчі й інформаційні (довідковоінформаційні). Розпорядчими називаються такі письмові докази, в яких виражений вольовий
акт, волевиявлення, спрямоване на виникнення, зміну або припинення юридичних відносин.
Серед них особливо поширені акти, які видані органами державної влади й управління з метою
здійснення покладених на них функцій (накази, розпорядження керівників підприємств і
установ, документ із викладом тексту договору й т. п.). Інформаційні письмові докази містять
тільки відомості про наявність або відсутність певних фактів, повідомлення про них: довідки,
посвідчення, звіти, технічна документація й т. д.;
3) за формою письмові докази підрозділяються на документи у простій і кваліфікованій
письмовій формі. Під доказами простої письмової форми розуміють такі письмові докази, які не
містять ніякого посвідчення або реєстрації. Докази кваліфікованої письмової форми –
документи, які нотаріально засвідчені або щодо яких пройшла реєстрація у встановленому
законом порядку;
4) за джерелом формування письмові докази діляться на справжні й копії. Справжній
документ (оригінал) являє собою перший екземпляр, підписаний особою, що видала документ.
Копія – повторення документа в цілому або в частині (витяг). Копія може бути простою або
засвідченою.
Дослідження письмових доказів згідно зі ст. 185 ЦПК України полягає в оголошенні їх у
судовому засіданні. Письмові докази або протоколи їх огляду оголошуються в судовому
засіданні та надаються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних
випадках – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, які беруть участь у справі, можуть
давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх огляду. Особами, які беруть
участь у справі, з приводу зазначених доказів можуть ставитися питання свідкам, а також
експертам, спеціалістам. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до
суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу
його достовірності або є фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд
виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.
Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів
кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому
засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України.
11. Речові докази
Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про
обставини, які мають значення для справи (ч. 1 ст. 65 ЦПК України). Речовими доказами є
предмети, що своїм зовнішнім виглядом, властивостями, існуванням або місцезнаходженням
служать для суду джерелом відомостей про обставини справи. Цим речові докази відрізняються
від письмових доказів, які цікавлять суд своїм змістом.
У цивільному процесі речові докази характеризуються наступнимиознаками:
1) джерелом відомостей про факти тут виступає матеріальний об'єкт. Ним можуть бути
найрізноманітніші предмети неорганічного й органічного походження: ушкоджені меблі,
зіпсований костюм, підроблений документ, транспортний засіб, продукти харчування й т. д.;
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2) у речових доказах фактичною інформацією служать наочно сприймані ознаки
матеріального об'єкта. Суд і інші учасники процесу пізнають цю інформацію, як правило,
візуальним шляхом;
3) речові докази повинні бути отримані судом з дотриманням установленого законом
порядку, тобто процесуальним шляхом30.
Речові докази відповідно до ст. 187 ЦПК України оглядаються судом або досліджуються
ним іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам, які беруть участь у
справі, а в необхідних випадках – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким
пред'явлено для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші
обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до журналу судового засідання.
Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому засіданні. Особи, які
беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів. Особи, які беруть
участь у справі, можуть ставити питання з приводу речових доказів свідкам, а також експертам,
спеціалістам, які їх оглядали.
Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження як речових доказів
мають певні особливості та встановлені ст. 188 ЦПК України. Під час відтворення звукозапису,
демонстрації відеозапису, що мають приватний характер, а також під час їх дослідження
застосовуються загальні правила щодо оголошення і дослідження змісту особистого листування
і телеграфних повідомлень.
Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в судовому засіданні
або в іншому приміщенні, спеціально підготовленому для цього, з відображенням у журналі
судового засідання особливостей оголошуваних матеріалів і зазначенням часу демонстрації.
Після цього суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі. У разі потреби
відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути повторені повністю або у
певній частині. З метою з'ясування відомостей, що містяться у матеріалах звуко- і відеозапису,
а також у зв'язку з надходженням заяви про їх фальшивість судом може бути залучено
спеціаліста або призначено експертизу.

12. Висновок експерта
Висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у
результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом (ст. 66 ЦПК
України). У відповідності до ст. 1 Закону України “Про судову експертизу” судова експертиза –
це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання,
досудового та судового слідства.
Можна виділити наступні ознаки судової експертизи:
1) застосування спеціальних пізнань у формі дослідження до певного об'єкта й предмета.
При цьому під спеціальним слід розуміти застосування експертами професійних знань, що не є
загальновідомими. Дослідження припускає одержання нових даних, які суду до цього були не
відомі;
2) здійснення експертизи особливим суб'єктом – експертом і за дорученням суду;
3) дотримання процесуальної форми;
4) одержання нових фактів і оформлення результатів у вигляді висновку експерта 31.
Суть експертизи – у проведенні знаючою особою (експертом) спеціального дослідження.
Дослідження припускає одержання таких нових фактичних даних, які до цього суду не були
відомі і які іншим способом установити не можна. Тобто експертиза спрямована на виявлення
саме фактичних даних, які здатні підтвердити (або спростувати) факти, що мають юридичне
30
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значення. Самі юридичні факти експертизою не встановлюються – право на це в процесі
належить тільки суду. Отже, способом доведення в цивільному процесі є не сама експертиза, а
висновок експерта.
Цивільне процесуальне законодавство розрізняє комісійні, комплексні, додаткову й
повторну експертизи.
Залежно від числа експертів, що беруть участь в експертному дослідженні, а також від
класу використовуваних експертних знань розрізняються комісійна й комплексна експертизи.
Комісійна експертиза – це експертиза, проведена декількома експертами (не менш ніж
двома) одного напрямку знань. Звичайне проведення експертизи поручається декільком
експертам у випадку її особливої складності, трудомісткості або значимості у справі. В інших
випадках питання про комісійний характер експертизи може бути вирішено судом, який
призначив експертизу, або керівником експертної установи.
Комплексна експертиза – це експертиза, у проведенні якої беруть участь кілька
експертів різних спеціальностей або вузьких спеціалізацій. Така експертиза призначається, коли
встановлення тієї або іншої обставини вимагає використання спеціальних знань, що відносяться
до декількох галузей (наприклад, комплексні судово-медичні й автотехнічні експертизи).
Залежно від якості проведення експертизи і її повноти розрізняють додаткову й
повторну експертизи.
Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути
призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту
(експертам) (ч.1 ст. 150 ЦПК України).
Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджені не всі надані йому об'єкти або
не дані вичерпні відповіді на всі поставлені перед експертом питання.
Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить
нечіткий, неконкретний характер. В ухвалі про призначення додаткової експертизи повинно
бути чітко зазначено, які саме висновки експерта суд вважає неповними або неясними або які
обставини обумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова
експертиза може призначатися як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників цивільного
процесу, а її проведення може бути доручено тому самому або іншому експертові.
Якщо необхідно досліджувати нові об'єкти, призначається нова, а не повторна
експертиза.
Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим
матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена
повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам) (ч. 2 ст. 150 ЦПК
України).
Необґрунтованим висновок експерта може бути визнано, якщо викликає сумнів
застосована експертом методика, недостатній обсяг проведених експертом досліджень,
висновки експерта не випливають із результатів досліджень або суперечать їм і в інших
подібних випадках. Сумніви в правильності висновку експерта можуть виникнути, наприклад, у
випадку невідповідності його висновків іншим матеріалам справи, при активному
заперечуванні цих висновків учасниками процесу.
Повторна судова експертиза може бути призначена також при наявності розбіжностей у
висновках декількох експертів, коли їх не можна усунути шляхом одержання додаткових
пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну експертизу доручають іншому експертові
(експертам).
Основна відмінність між додатковою й повторною експертизами полягає в тому, що
додатковою експертизою вирішуються питання, які раніше не були вирішені, а під час
повторної – заново досліджуються (перевіряються) вже вирішені питання.
У випадку призначення додаткової або повторної експертизи, крім визначення про
призначення експертизи, експертові посилають також висновки попередніх експертиз із усіма
додатками (фотознімками, порівняльними зразками і т. ін.), а також додаткові матеріали, що
стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку.
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В ухвалі про призначення додаткової й повторної експертизи вказуються мотиви і
підстави їхнього призначення.
Висновок експерта оголошується в судовому засіданні. Для роз'яснення і доповнення
висновку експерту можуть бути поставлені питання. Відповідно до ст. 189 ЦПК України
першою ставить питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за
клопотанням обох сторін, першим ставить питання експертові позивач і його представник. Суд
має право з'ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб, які беруть участь у справі, а
також ставити питання експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у
справі. Якщо роз'яснення і доповнення висновку викладені експертом письмово і ним
підписані, вони приєднуються до справи.
Під час дослідження доказів суд може скористатися усними консультаціями або
письмовими роз'ясненнями (висновками спеціалістів). Спеціалісту можуть бути поставлені
питання по суті наданих усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першою ставить питання
особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші особи, які
беруть участь у справі. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за
ініціативою суду, першим ставить питання позивач і (або) його представник. Суд має право
з'ясовувати суть відповіді спеціаліста на питання осіб, які беруть участь у справі, а також
ставити питання спеціалісту після закінчення його опитування особами, які беруть участь у
справі. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення приєднуються до справи.
13. Судові доручення щодо збирання доказів
Відповідно до ст. 132 ЦПК України суд, який розглядає справу, в разі необхідності
збирання доказів за межами його територіальної підсудності доручає відповідному суду
провести певні процесуальні дії.
Суд може доручити збір доказів лише тоді, коли для нього є ускладненими або
неможливими. Предметом судового доручення є отримання пояснень сторін та третіх осіб,
показань свідків, огляд та дослідження речових та письмових доказів.
В ухвалі про судове доручення має бути зазначено:
1. коротко суть справи, що розглядається,
2. зазначаються особи, які беруть у ній участь,
3. обставини, що підлягають з'ясуванню,
4. докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення,
5. перелік питань, поставлених особам, які беруть участь у справі, та судом – свідку.
Ця ухвала обов'язкова для суду, якому вона адресована.
Судове доручення виконується у судовому засіданні за правилами, встановленими ЦПК
України. Суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання. Їхня
присутність не є обов'язковою.
Протоколи і всі зібрані під час виконання доручення матеріали негайно пересилаються
до суду, який розглядає справу.
Якщо свідки, які дали показання суду, що виконував доручення, прибудуть у суд, який
розглядає справу, вони дають показання у загальному порядку.
Судові доручення можуть надсилатись як судам на території України, так і за її межами.
Відповідно і суди України можуть отримувати судові доручення від іноземних судів. Ці
процесуальні дії регламентуються Конвенцією про отримання за кордоном доказів у цивільних
справах (18 березня 1970 р., прийнятою в Гаазі), ЦПК України, Законом України «Про
міжнародне приватне право».
14. Забезпечення доказів
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Забезпечення доказів – це оперативний спосіб фіксації доказів, якщо є підстави
вважати, що вони можуть зникнути або стати недоступним до моменту судового
розгляду.Така необхідність може виникнути, наприклад, якщо докази швидко псуються, свідок
є тяжкохворим та ін.
Згідно зі ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання
потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право
заявити клопотання про забезпечення цих доказів.
Способами забезпечення судом доказів є:
– допит свідків;
– призначення експертизи;
– витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням.
До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору.
Згідно Закону України «Про судовий збір», який набрав чинності з 01.11.2011, судовий збір за
подання заяви про доказів складає 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення
доказів.
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею
позову. В цьому разі заявник повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з дня
постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений
строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові
витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів.
У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені:
– докази, які необхідно забезпечити;
– обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами;
– обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим
або ускладненим;
– справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.
До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам ст. 134 ЦПК України,
застосовуються наслідки, встановлені ст. 121 ЦПК України .
Заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає справу, а якщо
позов ще не пред'явлено, – місцевим загальним судом, у межах територіальної підсудності
якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо забезпечення доказів.
Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження з
повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є
обов'язковою.
У разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо не можна встановити, до кого може
бути згодом пред'явлено позов, заява про забезпечення доказів розглядається судом
невідкладно лише за участю заявника.
Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою. Оскарження ухвали про
забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву
подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються
до суду, який розглядає справу.

