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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Утвердження й розвиток адміністративного 

судочинства – один із ключових аспектів становлення України як 
демократичної, соціальної та правової держави, у якій цінності верховенства 
права з його ключовою людиноцентристською ідеєю не лише визнаються та 
пропагуються, а й забезпечуються ефективними правозахисними механізмами. 
Зміна формату публічно-приватних відносин, концептуалізація сервісної 
держави та констатування пріоритету забезпечувального покликання публічної 
влади чи не найкраще відображене (а можливо, і підсумоване) в організаційно-
правовому забезпеченні можливості приватного суб’єкта протистояти 
протиправній поведінці носіїв влади, насамперед оскаржувати неправомірні 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень до 
адміністративного суду. При цьому реалізація завдання адміністративного 
судочинства (яке полягає в здійсненні справедливого, неупередженого та 
своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин задля 
ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб від 
порушень із боку суб’єктів владних повноважень) залежить на сучасному етапі 
вже не стільки від наявності висхідних інституційно-організаційних і 
нормативно-процесуальних забезпечень (вони є досягненнями пройдених 
етапів державного розвитку, якими можемо пишатися та від яких маємо 
відштовхуватися в подальшому), скільки від розробленості, зваженості й 
узгодженості ключових процесуально-правових інститутів адміністративного 
судочинства. Адже реалізації права на судовий захист суттєво можуть 
перешкоджати недоліки-проблеми окремих сегментів адміністративно-
процесуальної реальності (адміністративного позову, забезпечення позову, 
процесуальних строків, судових витрат, порядку апеляційного й касаційного 
оскарження, особливостей розгляду окремих категорій адміністративних справ, 
судових викликів, урегулювання спору за участю судді та, звичайно ж, 
доказування з таким його сегментом-антиподом, як звільнення від 
доказування). 

Складність категорії «звільнення від доказування» в адміністративному 
судочинстві зумовлюється її комплексністю. Так, серед підстав звільнення від 
доказування виокремлюють преюдиційні обставини, обставини, що визнаються 
учасниками справи, та загальновідомі обставини. Натомість цілісну доктрину 
стосовно природи звільнення від доказування сьогодні не розроблено, що 
зумовлює численні відмінності в трактуванні науковцями сутності окремих 
підстав звільнення від доказування, а також невпинні дискусії щодо 
необхідності чи зайвості доповнення їх переліку іншими юридичними 
інструментами, які допускають відступ від загальної нагальності доказування та 
його правил, розрізненості трактування умов і порядку застосування підстав 
«звільнення» тощо. Усе це цілком природно зумовлює значні відмінності, а 
інколи й очевидні помилки або спотворення в правозастосовній практиці 
адміністративних судів. Зазначене свідчить про безумовну доктринальну й 
праксеологічну актуальність проведення комплексного наукового дослідження 
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підстав звільнення від доказування в адміністративному судочинстві України. 
Своєчасність обраного напряму пізнавального пошуку додатково посилюється 
міждисциплінарною актуальністю такого дослідження (результати якого може 
бути втілено в інших процесуальних галузях, насамперед у цивільному та 
господарському процесах), а також новизною нормативного підґрунтя 
звільнення від доказування, яке було значно оновлене й доповнене в новій 
редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять праці 
таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі адміністративного 
процесуального права, адміністративного права, загальнотеоретичної 
юриспруденції та конституційного права, як В.Б. Авер’янов, С.О. Аксьонов, 
М.В. Бевзенко, С.П. Головатий, В.В. Гордєєв, Е.Ф. Демський, О.В. Дем’янчук, 
І.О. Картузова, Я.С. Калмикова, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпаков, І.О. Корецький, Р.О. Куйбіда, Т.М. Кучер, Р.Д. Ляшенко, 
М.П. Мельник, Т.П. Мінка, О.М. Нечитайло, А.Ю. Осадчий, Н.Г. Павленко, 
В.І. Перепелюк, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, М.І. Смокович, В.В. Сухонос, 
М.О. Тузов, О.В. Ульяновська, О.В. Умнова, А.С. Фастовець та інші. Варто 
вказати на особливу джерельну цінність розробок із проблематики доказів і 
доказування в адміністративному судочинстві, здійснених В.В. Гордєєвим, 
В.В. Доненком, Я.С. Калмиковою, С.Г. Левченко, М.П. Мельник, 
О.М. Нечитайло, О.В. Умновою. Важливою доктринальною основою стали 
також роботи науковців – представників інших процесуальних галузей права 
(цивільного, кримінального, господарського), зокрема О.І. Бережного, 
Б.Р. Бурганова, В.В. Вапнярчука, К.Б. Дрогозюк, Л.М. Ніколенко, І.І. Осіпової, 
Т.В. Рудої, В.І. Тертишнікова, М.К. Треушнікова, С.Я. Фурси, Т.В. Цюри, 
Д.В. Черемнова, Д.В. Шиліна, А.С. Штефан, М.Й. Штефана, В.В. Яркова та 
інших авторів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 
напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). Дисертація виконана в 
межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 
стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, сприяє 
реалізації Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., Стратегії 
реформування державного управління України на 2016–2020 рр., затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276/2015, та Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 травня 2013 р. № 386-р. 
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Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в наданні 
теоретико-правової характеристики інституту звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві, визначенні умов і порядку застосування 
окремих підстав такого звільнення на основі аналізу положень чинного 
законодавства, судової практики, зарубіжного досвіду та наукових розвідок, 
окресленні їх співвідношення із суміжними процесуальними механізмами, а 
також у виявленні недоліків у нормативному забезпеченні звільнення від 
доказування та розробленні пропозицій щодо його вдосконалення. 

Для досягнення цієї мети необхідно послідовно вирішити в дисертаційній 
роботі такі основні задачі: 

− охарактеризувати стан наукового опрацювання проблематики звільнення 
від доказування в адміністративному судочинстві, визначити її нерозроблені 
аспекти; 

− визначити предметно-суб’єктні межі звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві, його співвідношення з доказуванням, 
предметом доказування та доказами; окреслити основні загальногрупові 
властивості обставин, що не підлягають доказуванню, і перевірити на 
відповідність їм правові презумпції та правові фікції як юридичні механізми, 
що в певних випадках та аспектах також виключають доказування; 

− встановити методологічні особливості пізнання звільнення від 
доказування в адміністративному процесі, розкрити ознаки інституційності 
відповідної сукупності процесуальних приписів і місце інституту цього 
звільнення в адміністративно-процесуальному праві; 

− охарактеризувати умови й порядок визнання обставин учасниками 
справи, природу та пізнавальну силу такого визнання, визначити його види та 
випадки відмови від визнання обставин; 

− з’ясувати ознаки, процесуальне вираження і юридичну силу 
загальновідомих обставин, їх співвідношення з ноторними фактами та 
загальновідомими знаннями; 

− розкрити джерела, межі застосування та різницю в мірі імперативності 
преюдиційних обставин, визначити можливість використання судових рішень 
як доказів та наявність чи відсутність преюдиційності в рішеннях 
Конституційного Суду України; 

− охарактеризувати підстави звільнення від доказування в цивільному, 
господарському та кримінальному процесах України, визначити їхні спільні й 
відміні риси зі звільненням від доказування в адміністративному судочинстві, 
з’ясувати причини такої спільності та відмінності; 

− розкрити зарубіжний досвід звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві, визначити перспективність його застосування в 
Україні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного 
процесуального права суспільні відносини, пов’язані із встановленням обставин 
адміністративної справи, у тому числі з адміністративним судовим 
доказуванням. 
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Предметом дослідження є правові засади звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 
дослідження є система підходів, принципів і методів наукового пізнання. 
Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, який в 
окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом (що 
дав змогу звертатися до таких сегментних ціннісних орієнтирів, як завдання 
адміністративного судочинства, мета звільнення від доказування, прихильність 
розглядуваного виду юстиції до приватної особи тощо). Діалектичний метод 
був основним методологічним засобом пізнання сутності звільнення від 
доказування, його співвідношення з доказуванням, характеристики підстав 
звільнення від доказування, спрямовував і зумовлював результати наукового 
пошуку на основі ключових принципів діалектичного пізнання: історизму, 
об’єктивності, конкретності, детермінізму, розвитку, протиріч (підрозділи 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Використано загальнонаукові методи, а саме структурний, 
функціональний, системний аналіз. Функціональний метод, зокрема, був 
засобом для цільового пізнання звільнення від доказування та з’ясування ролі, 
яку воно відіграє в адміністративному судочинстві (підрозділ 1.2), а системний 
аналіз забезпечив зважене опрацювання «інституційності» звільнення від 
доказування. Метод сходження від абстрактного до конкретного став засобом 
організації оптимальної послідовності пошуку загального й специфічного в 
кожній частині предмета дисертаційної роботи шляхом переходу від 
властивостей доказування до властивостей звільнення від доказування; від мети 
звільнення від виконання публічного зобов’язання до мети звільнення від 
виконання обов’язку доказувати (підрозділ 1.2); від характерних рис преюдиції, 
фікції, презумпції, виведених у межах загальнотеоретичної юриспруденції, до 
характерних рис преюдиції, фікції, презумпції в адміністративному судочинстві 
(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Формально-логічні методи (аналіз, синтез, дедукція, 
індукція, аналогія) широко застосовано під час опрацювання доктринальних 
досягнень із відповідної тематики (підрозділ 1.1), виявлення недоліків правової 
регламентації визнання обставин учасниками справи (підрозділ 2.1) та 
визначення міри імперативності преюдиції (підрозділ 2.3). Значну кількість 
теоретичних проблем вирішено за допомогою методу аналогії, зокрема, 
визначено ознаки належності, допустимості й достовірності підстав звільнення 
від доказування (підрозділи 1.2, 2.2); розкрито ймовірну доказовість, а не лише 
преюдиційність судових рішень (підрозділ 2.3); охарактеризовано причини 
ідентичності підстав звільнення від доказування в адміністративному, 
цивільному та господарському процесах (підрозділ 3.1) тощо. Під час 
дослідження звільнення від доказування в адміністративному судочинстві 
широке застосування знайшли також спеціально-правові методи. Так, 
формально-догматичний (догматичний, юридико-технічний) метод дав змогу 
проаналізувати норми чинного законодавства, що закріплюють докази й 
доказування, а також підстави звільнення від останнього, вирішити окремі 
проблеми щодо співвідношення доказування з доведенням та доказування з 
пізнанням, сприяючи встановленню прикладних меж звільнення від 
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доказування, змістового, суб’єктного й фактичного обсягу такого звільнення 
(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.3). За допомогою порівняльно-правового методу 
здійснено внутрішнє (на мікрорівні) синхронне зіставлення норм, якими 
регламентовано підстави звільнення від доказування в різних видах 
судочинства (підрозділ 3.1), та зовнішнє синхронне – щодо зарубіжного досвіду 
звільнення від доказування (підрозділ 3.2). Комплексне застосування цих 
методів забезпечило повноту та об’єктивність положень, наведених у 
дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 
Верховної Ради України, окремі міжнародні акти, рішення Конституційного 
Суду України, постанови пленумів Вищого адміністративному суду України 
(нині ліквідований), Вищого господарського суду України (нині ліквідований), 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (нині ліквідований) тощо. 

Емпіричну основу дослідження становлять судові рішення, а також правова 
публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 
комплексним дослідженням правових засад звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві, у якому не лише розкрито ознаки окремих 
підстав, а й наведено загальні риси інституту звільнення від доказування. У 
результаті здійсненого дослідження сформульовано низку положень і 
висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш значущих із яких 
належать такі: 

уперше: 
− обґрунтовано, що обставини, які можуть безпосередньо сприйматися 

судом та відбуваються перед судом, зазвичай не входять до предмета 
доказування і не звільняють від доказування, адже якщо суд спостерігає та без 
додаткових засобів (зокрема, експертизи) сприймає факт, то йому не потрібні 
фактичні дані; 

− визначено, що звільнення від доказування не є звільненням від судового 
пізнання, адже процесуальне пізнання супроводжує процедуру звільнення від 
доказування та лише визнання обставини пізнаною робить логічним звільнення; 
саме виконаність фактовстановлюючої ролі учасників справи й (особливо) суду 
дає змогу виправдати звільнення від певного сегмента доказування; 

− встановлено та обґрунтовано однобічність формулювання «звільнення від 
обов’язку доказування», оскільки воно залишає поза увагою те, що звільнення 
від доказування звільняє також від права доказувати (ця специфіка характерна 
лише для досліджуваного нами випадку судово-процесуального звільнення); 

− визначено звільнення від доказування (з огляду на концентрованість 
нормативного регулювання, єдність мети, процесуальних властивостей і 
прикладних наслідків) як граничний правовий інститут, що входить до 
складного інституту «докази й доказування» та має у своєму складі 
субінститути окремих підстав звільнення від доказування (преюдиції, 
загальновідомих обставин, визнаних учасниками справи обставин); 
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− обґрунтовано відсутність неодмінної нагальності волевиявлення всіх 
учасників справи стосовно визнання обставин (встановлено можливість 
звільнення від доказування лише на основі визнання факту тим учасником, 
який потенційно мав би проти нього заперечувати); 

− виявлено випадки поєднання в одному судовому рішенні (і навіть в 
одному факті, що встановлюється ним) подвійної фактовстановлюючої 
природи – преюдиції та доказу; 

удосконалено: 
− теоретичні підходи до розмежування змісту загальновідомих обставин та 

публічно доступної інформації, ноторних обставин, загальновідомих знань 
(позицій, суджень), суб’єктивних оцінок тощо; 

− наукові положення стосовно ролі учасників справи та суду у визначенні 
загальновідомості обставин, динамічності ознаки «загальновідомість»; 

− тези про невід’ємність фактовстановлюючих волевиявлень учасників 
справи та суду як елемента звільнення від доказування; суб’єктну, змістову й 
фактичну універсальність звільнення від доказування; 

− наукові погляди стосовно нагальності чіткого й послідовного 
відмежування підстав звільнення від доказування від правових презумпцій і 
правових фікцій; 

− розуміння звільнення від доказування як самостійного інституту 
адміністративного процесуального права; 

− визначення ознак обізнаності суду про загальновідомість певної 
обставини; 

дістали подальшого розвитку: 
− наукові положення щодо розмежування понять «доказування», 

«доведення», «судове пізнання», «правова презумпція», «правова фікція» в 
частині визначення їхніх нормативних і правозастосовно-прикладних аспектів, 
а також положення щодо існування правового зв’язку між судовою справою, у 
рішенні в якій встановлено преюдиційні обставини, та судовою справою, у 
рішенні в якій використано відповідні обставини; 

− наукові підходи про те, що звільнені від доказування обставини не 
входять до предмета доказування, а також що звільнення від доказування в 
кримінальному судочинстві не сформоване як цілісне структурно-галузеве 
утворення (інститут); 

− розуміння необхідності вдосконалення вітчизняної нормативно-правової 
фіксації підстав звільнення від доказування, зокрема, шляхом законодавчої 
деталізації таких положень: умов і порядку визнання загальновідомості фактів; 
преюдиційності як мотивувальної, так і резолютивної частин судових рішень; 
ролі суду в процесі прийняття визнаних учасниками справи обставин. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації 
можуть бути використані в: 

− науково-дослідній сфері – для розроблення проблем застосування 
окремих підстав звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, 
деталізації ролі правових презумпцій, правових фікцій і ноторних фактів в 



7 

адміністративному судочинстві, а також для вивчення відповідних правових 
механізмів на загальнотеоретичному рівні й у межах інших процесуальних 
галузей (насамперед цивільного та господарського процесів), у межах яких 
поки що не виведено загальні ознаки звільнення від доказування; 

− правотворчій діяльності – для внесення змін і доповнень до КАС 
України, а саме до змісту ст. ст. 73, 78, 79, 244; 

− правозастосовній діяльності – для вдосконалення судової практики 
застосування преюдиції, визнання обставин учасниками справи та визнання 
обставин загальновідомими; 

− навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 
спеціальностей «Адміністративно-процесуальне право України», «Особливості 
розгляду окремих категорій адміністративних справ», «Цивільно-процесуальне 
право України», «Господарсько-процесуальне право України», а також під час 
викладання відповідних дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Результати розроблення проблеми 
дослідження, його основні узагальнення, висновки та рекомендації 
оприлюднено на п’яти науково-практичних конференціях: «Сучасне 
державотворення та правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 
2015 р.); «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2017 р.); 
«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 
перспективи розвитку» (м. Харків, 2018 р.); «Новітні тенденції сучасної 
юридичної науки» (м. Дніпро, 2018 р.); «Міжнародне та національне 
законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 
5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 
5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки. Список 
використаних джерел налічує 236 найменувань і займає 25 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, об’єкт 
і предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та 
практичне значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію 
результатів роботи, публікації і структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження підстав, умов та 
порядку звільнення від доказування в адміністративному судочинстві» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового опрацювання проблематики звільнення від 
доказування в адміністративному судочинстві» окреслено загальногалузеві 
термінологічні аспекти дослідження (зокрема, обґрунтовано інструментальну 
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пріоритетність судового розуміння поняття «адміністративний процес» і його 
умовного ототожнення з адміністративним судочинством). Визначено, що 
звільнення від доказування володіє як адміністративно-процесуальною, так і 
міждисциплінарною та навіть загальнотеоретичною інформаційною 
пов’язаністю, тому його пізнання забезпечується не тільки палітрою 
адміністративно-процесуальних розробок, може сприяти творчому 
перенесенню в галузь досягнень усього процесуального права й теорії права, а 
також не виключає зворотній рух доктринальних надбань. 

Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на те, що питання звільнення 
від доказування частково входили до предмета багатьох наукових праць, 
присвячених галузевому доказуванню, а також доказуванню в інших судових 
процесах, пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. По-перше, 
більшість процесуальних напрацювань стосуються доказів і доказування, а не 
сутності чи системи підстав звільнення від доказування. По-друге, у 
процесуальному праві взагалі відсутнє доктринальне обґрунтування загальних 
властивостей звільнення від доказування. По-третє, сформувалося чимало 
дискусійних аспектів у розумінні звільнення від доказування (щодо включення 
чи невключення до його підстав презумпцій, щодо входження відповідних 
обставин до предмета доказування тощо), вирішення яких може відбутися лише 
на основі обґрунтування зазначених вище загальних властивостей. По-четверте, 
наявні ускладнення в контексті виключно адміністративно-процесуальної 
специфіки ще більше посилюються з огляду на нетривалість існування 
адміністративної юстиції та відносну малодослідженість окремих її аспектів. 
По-п’яте, нова редакції КАС України (від 03 жовтня 2017 р.) передбачила 
значне оновлення нормативних приписів щодо звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві (насамперед їх деталізацію), що досі практично 
не стало предметом глибокого теоретичного опрацювання. 

У підрозділі 1.2 «Звільнення від доказування в адміністративному 
судочинстві як вид звільнення від виконання юридичного обов’язку: 
доктринальний зріз» охарактеризовано загальногрупові властивості обставин, 
що не підлягають доказуванню, порівняно з доказуванням та іншими 
процесуально-правовими поняттями. 

З’ясовано, що з формально-юридичної позиції доказування та доведення не 
є тотожними категоріями, проте й жодна з них не охоплює повністю сутність 
іншої. Співвідношення їхнього змісту може були виражене через круги Ейлера, 
що перетинаються: спільною для обох категорій частиною є доказування задля 
доведення та доведення на підставі власного (здійсненого тією ж особою) 
доказування. Проте є й відмінна, особлива частина кожної: для доведення – 
обґрунтовування, яке відбувається на підставі наданих іншими суб’єктами 
доказів, а для доказування – діяльність суб’єктів, які статусно (суд) або 
ситуативно не здійснюють адресно-мотивувальну активність. Це дає змогу 
більш осмислено оцінити існуючі відмінності в трактуванні доказування та 
висунути тезу про те, що «звільнення» відбувається саме від доказування, а не 
від доведення, у зв’язку із чим акцентовано увагу на термінологічній 
негармонійності третього речення ч. 2 ст. 78 КАС України. 
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Наголошено на тому, що звільнені від доказування обставини не входять до 
предмета доказування. Проте звільнення можливе лише стосовно 
перспективного чи ретроспективного елемента предмета доказування, воно 
стосується саме обставин. Тільки факти можуть звільнятися від доказування, а 
тому преюдиція, визнання або загальновідомість не є підставою нівелювання 
логіко-мотивувальної, мисленнєвої, кваліфікаційної чи іншої 
нефактовстановлюючої активності суб’єктів справи. Хоча таке правило прямо 
зазначене в нормативних приписах лише стосовно преюдиції, загальний 
висновок все одно залишається справедливим: підстави звільнення від 
доказування містять інформацію про факти (обставини), а не самі факти. 
Осмислення цього дало змогу виявити суміжну та більш загальну щодо 
досліджуваної теми проблему – нечіткість розмежування в офіційних текстах 
понять «факт» і «фактичні дані» (зокрема, у ст. 244 КАС України). Також 
обґрунтовано, що обставини, які можуть безпосередньо сприйматися судом і 
відбуваються перед судом, зазвичай не входять до предмета доказування. Якщо 
суд спостерігає та без додаткових засобів (зокрема, експертизи) сприймає факт, 
йому не потрібні фактичні дані. Безпосередність пізнання має місце в 
доказуванні, проте останнє з огляду на його природу є непотрібним під час 
безпосереднього спостереження судом обставин справи, що можуть бути 
сприйняті без спеціальних засобів чи знань. Їх існування вже встановлене 
судом через пряме споглядання, а тому не детермінує нагальність пошуку й 
оцінки інформації про такі обставини. Спеціалізуючи сказане щодо предмета 
дослідження, зроблено висновок про те, що підстави звільнення від 
доказування не поширюються на безпосередньо спостережувані судом дії чи 
події. 

Шляхом порівняння звільнення від доказування із судовим пізнанням, 
можливо-належними елементами статусу учасників справи, природою 
звільнення від виконання юридичного обов’язку, роллю суду у встановленні 
обставин справи тощо було виведено інші властивості звільнення від 
доказування. На підставі останніх проведено аналіз правових презумпцій та 
правових фікцій стосовно можливості їх зарахування до кола підстав 
звільнення від доказування. 

У підрозділі 1.3 «Методологія пізнання інституту звільнення від 
доказування в адміністративному судочинстві» охарактеризовано риси 
інституційності предмета пізнавального пошуку та визначено його місце серед 
структурних елементів адміністративного процесуального права. Встановлено, 
що науковці визнають як інститути більш загальні щодо розглядуваного 
предмета утворення (адміністративне судочинство загалом, докази й 
доказування), саме звільнення від доказування та окремі його складники 
(наприклад, преюдицію і загальновідомі факти). У підсумку виникає 
необґрунтований масив інститутів: окремі підстави звільнення від доказування 
(преюдиція, загальновідомі обставини та визнані сторонами факти) є 
інститутами, що входять до змісту інституту «звільнення від доказування», 
який є частиною інституту «докази та доказування», що є складником інституту 
«адміністративне судочинство» – інститути всередині інститутів. З метою 
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диференціації такого конгломерату різнопорядкових, проте однаково 
ідентифікованих (іменованих) явищ додатково застосовано загальнотеоретичні 
напрацювання щодо розмежування правових інститутів та конкретизовано 
місце, яке посідає звільнення від доказування. 

Також визначено пізнавальні підходи, принципи й методи, які найбільше 
корелюють із природою інституту звільнення від доказування. Окрему увагу 
приділено методу аналогії, прийнятність застосування якого пов’язана з тим, 
що докази та доказування мають онтологічну спільність – є фактичними 
даними. При цьому докази характеризуються такими ознаками, як належність, 
допустимість, достовірність, достатність, що зумовило спробу наділити (за 
аналогією) відповідними властивостями підстави звільнення від доказування. 

З огляду на предмет наукового пізнання, який усе-таки більш прив’язаний 
до нормативного матеріалу та прикладного правозастосування, визначено 
обмежену контекстну придатність постнекласичної методології юриспруденції. 
Водночас повне їх виключення не здійснено, адже певні теоретичні 
припущення спочатку висувалися на чуттєво-ірраціональному рівні та лише 
потім знаходили (або не знаходили) логічне обґрунтування. 

Розділ 2 «Характеристика підстав звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Умови та порядок визнання обставин учасниками справи» 
охарактеризовано процесуальний механізм визнання обставин, розкрито 
способи належного відображення волевиявлення учасників справи щодо 
визнання, роль суду в «прийнятті» визнання та критерії, якими він при цьому 
має керуватися, способи процесуальної фіксації визнаних обставин. Також 
обґрунтовано безпідставність посилання в ч. 1 ст. 78 КАС України на 
«достовірність» визнаних обставин, визначено підстави та умови відмови від 
визнаних обставин тощо. 

Проведено теоретичне розмежування активного й пасивного визнання. 
Обстоюється позиція щодо недопустимості зазвичай пасивного визнання в 
адміністративному судочинстві, оскільки приписи КАС України прямо 
вимагають, щоб обставини, які визнаються учасниками справи, «зазначалися в 
заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників». 
Встановлено, що нівелювати результати визнання обставин учасниками справи 
може не лише відмова від визнання, а й деактуалізація останнього в результаті 
динаміки кола обставин, що мають значення для вирішення справи. Також з 
огляду на наявність протилежних позицій науковців додатково мотивовано 
висновок про те, що визнання обставин, як і інші підстави, зумовлює 
звільнення саме від доказування, а не від доведення. 

У підрозділі 2.2 «Загальновідомі обставини: ознаки, процесуальне 
вираження, юридичне значення» відповідна підстава звільнення від доказування 
аналізується насамперед на основі вивчення судової практики та 
доктринальних розробок, оскільки нормативне підґрунтя загальновідомих 
обставин виражається лише в одному процесуальному приписі-
словосполученні. Проведено розмежування змісту загальновідомих обставин і 
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публічно доступної інформації, ноторних обставин, загальновідомих знань 
(позицій, суджень), суб’єктивних оцінок тощо. 

Стосовно процесуальних умов застосування цієї підстави обґрунтовано 
позицію щодо наявності права учасників справи на висловлення своїх суджень 
із приводу загальновідомості фактів. Водночас констатовано свободу суду в 
питанні врахування відповідних позицій та його можливість визнати обставини 
загальновідомими всупереч запереченням учасників справи. Це зумовлюється 
природою розглядуваних обставин, загальними процесуально-правовими 
приписами (у тому числі набором прав учасників справи) та визначенням у ч. 3 
ст. 78 КАС України як суб’єкта відповідного процесуального заходу саме суду. 

Розкрито динамічність ознаки загальновідомості обставин і критерій їх 
сутнісно-інформаційної доступності – можливість застосування цієї підстави 
звільнення від доказування лише за умови очевидної сприйнятності фактичних 
даних, аналіз яких не потребує спеціальних або фахових знань. Інакше 
застосовується доказування за допомогою такого засобу, як експертиза. 
Розглянуто питання співвідношення завчасної та стимульованої обізнаності 
суду про певні обставини, їх вплив на можливість визнання цих обставин 
загальновідомими. 

У підрозділі 2.3 «Джерела, межі застосування та міра обов’язковості 
преюдиції в адміністративному судочинстві» висвітлено правову природу, 
ціннісні засади, підстави й відмінності в силі преюдиційних обставин, 
охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні межі преюдиції. 

Встановлено, що преюдиційні неделіктні обставини в адміністративному 
судочинстві не потребують доказування, якщо одночасно виконуються такі 
умови: обставини встановлено рішенням суду; у справі беруть участь ті ж 
особи або особа, стосовно якої встановлено такі обставини (якщо ж у справі 
беруть участь нові особи, вони можуть у загальному порядку спростувати 
відповідні обставини). Це висхідні умови, які запропоновано доповнити низкою 
додаткових характеристик: а) преюдиційні обставини можуть встановлюватися 
рішенням не лише адміністративної, а й іншої юстиції; б) преюдиційні 
обставини відображаються не тільки в підсумкових судових рішеннях; 
в) преюдиційні обставини набувають преюдиційності з моменту набрання 
відповідним судовим актом законної сили; г) преюдиційні обставини можуть 
фіксуватися як у мотивувальній, так і в резолютивній частині преюдиційного 
рішення тощо. При цьому є певний правовий зв’язок між судовою справою, у 
рішенні в якій встановлено преюдиційні обставини, та судовою справою, у 
рішенні в якій використовуються відповідні обставини, і цей зв’язок може 
проявлятися як до, так і після звільнення від доказування конкретних обставин 
(зокрема, через зупинення провадження в справі до моменту вирішення іншої 
справи або перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами). 

Проаналізовано питання щодо ймовірної преюдиційності постанов у 
справах про адміністративні правопорушення, які видані не судом (адже 
відмінність лідируючого суб’єкта деліктного провадження не змінює його 
основну юридичну природу – притягнення до адміністративної 
відповідальності), та рішень Конституційного Суду України (адже до 2017 р. 
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навіть на рівні закону визначалася їх можлива преюдиційна дія). У підсумку 
обидва види рішень визнані як такі, що лише поверхнево й емпірично схожі з 
преюдицією, однак теоретичний аналіз вимагає однозначного їх відмежування 
від цієї підстави звільнення від доказування. 

Розділ 3 «Міжгалузевий та міжсистемний досвід звільнення від 
доказування, його перспективи для адміністративного процесу України» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Підстави звільнення від доказування в цивільному, 
господарському та кримінальному процесах України» з’ясовано, що підстави 
звільнення від доказування в цивільному та господарському процесах є 
ідентичними (а не просто подібними) з тими, які закріплені в положеннях 
КАС України. Це є додатковим підтвердженням (а також окремим аспектом) 
загальної тенденції до гармонізації та зближення відповідних процесуальних 
галузей. Схожа динаміка, як вбачається, не спотворює специфіку відповідних 
сфер судочинства, а лише сприяє усуненню зайвих відмінностей, забезпечуючи 
єдність судового правозастосування із загальнопроцесуальних (міжгалузевих) 
питань та надаючи поштовх для розвитку доктрини (полегшуючи 
міждисциплінарне переміщення теоретичних досягнень). Безперечно, останні 
відбувалися й раніше, однак уніфікованість механізмів і нормативних 
формулювань відразу зумовлює потрійну перспективу позитивного впливу 
будь-якого галузевого розроблення (наприклад, пропозиції щодо оновлення 
змісту ч. 2 ст. 78 КАС України, яка з ідентичних мотивів може бути 
використана для термінологічного вдосконалення ч. 2 ст. 82 Цивільного 
процесуального кодексу України та ч. 2 ст. 75 Господарського процесуального 
кодексу України). Додатково обґрунтовано справедливість усталеного в 
господарському судочинстві погляду на імперативність преюдиційних 
обставин, який потребує повноцінного сприйняття адміністративними судами 
ще й тому, що оновлені в 2017 р. редакції процесуальних кодексів виключили 
підстави для розрізненого галузевого трактування сили преюдиційних 
обставин. 

Визначено, що звільнення від доказування в кримінальному процесі 
характеризується значними особливостями та навіть не сформоване як цілісне 
структурно-галузеве утворення, а виступає як окремі процесуальні інструменти, 
а саме преюдиція, що застосовується в частині питання про допустимість 
доказів (проте не приводить до встановленості обставин справи), та 
неоспорювання обставин, що емпірично є галузевим аналогом визнання, маючи 
при цьому значні особливості. Представники кримінально-процесуальної науки 
хоча й визнають загальновідомі факти, однак розуміють під ними все-таки не 
підставу звільнення від доказування, а ноторні обставини. 

Підрозділ 3.2 «Зарубіжний досвід звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві» присвячено порівняльно-правовому аналізу 
нормативного закріплення підстав звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві Сполучених Штатів Америки, Киргизької 
Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Грузія, Російської Федерації, 
Естонської Республіки, Республіки Вірменія та інших країн. Зроблено висновок 
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про відносну близькість підходів до окреслення підстав звільнення від 
доказування в адміністративному судочинстві держав різних правових сімей. 

Виявлено непоодинокі випадки зарахування до кола підстав звільнення від 
доказування певних процесуальних механізмів, які з позиції вітчизняної 
правової системи не є звільненням (зокрема, презумпцій, ноторних обставин і 
законодавчо встановлених фактів). Критичний розгляд питання про доцільність 
розширення переліку обставин, що не підлягають доказуванню в 
адміністративному судочинстві України, дав змогу зробити висновок про 
нагальність збереження наявного переліку таких обставин, які гармонізують із 
цінностями, засадами й теоретичними конструкціями вітчизняної правової 
системи. Водночас вивчення зарубіжного досвіду дало змогу виявити 
перспективні напрями вдосконалення вітчизняної нормативно-правової фіксації 
підстав звільнення від доказування, зокрема, шляхом законодавчої деталізації 
таких положень: а) умов і порядку визнання загальновідомості фактів (яке 
сьогодні здійснюється на основі теоретичних розробок та узагальнень судової 
практики); б) преюдиційності як мотивувальної, так і резолютивної частин 
судових рішень (щодо чого спостерігаються дискусії та різнотлумачення); 
в) ролі суду в процесі прийняття визнаних учасниками справи обставин (що 
лише доктринально визначається шляхом осмислення універсальних 
характеристик звільнення від доказування). 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо надання теоретико-
правової характеристики інституту звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві, визначення умов і порядку застосування 
окремих підстав такого звільнення на основі аналізу положень чинного 
законодавства, судової практики, зарубіжного досвіду й наукових розвідок, а 
також виявлення недоліків у нормативному забезпеченні звільнення від 
доказування та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення. Здобувачем 
сформульовано низку теоретичних і практичних висновків, пропозицій і 
рекомендацій, які спрямовані на вирішення цього завдання. Основні з них 
можна узагальнити в таких положеннях: 

1. Визначено, що загальними властивостями звільнення від доказування, які 
відображають його онтологічну природу порівняно з близькими юридичними 
категоріями та процесуальними інструментами, є такі: 1) звільнення 
відбувається від доказування, проте не від доведення (логіко-розумового 
обстоювання своїх правових позицій учасниками справи), що може 
здійснюватися за допомогою обставин, які хоча й звільнені від доказування, 
однак підтверджують справедливість певних юридичних домагань; 
2) звільнення від доказування відбувається щодо того, що у звичайних умовах 
(за відсутності підстав звільнення) підлягало би доказуванню певним 
суб’єктом; 3) звільнення від доказування є можливим лише стосовно обставин 
(фактів), а тому преюдиція, визнання чи загальновідомість не є підставою для 
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нівелювання мотивувальної, мисленнєвої, кваліфікаційної або іншої 
нефактовстановлюючої активності суб’єктів справи; 4) підстави звільнення від 
доказування є фактичними даними про обставини справи; 5) обставини, 
унаслідок яких було застосоване звільнення від доказування, виключаються з 
предмета доказування в конкретній справі; 6) звільнення від доказування не є 
звільненням від судового пізнання, адже процесуальне пізнання супроводжує 
процедуру звільнення від доказування та лише визнання обставини пізнаною 
робить логічним звільнення; 7) фактовстановлююче волевиявлення учасників 
справи та суду є невід’ємним елементом звільнення від доказування, його 
відсутність, нехтування або спотворення робить звільнення дефектним, що 
може бути підставою для його нівелювання; 8) спостерігається фактична 
універсальність звільнення від доказування, адже кожна обставина, яка входить 
до предмета доказування, є потенційно звільнюваною; 9) притаманна суб’єктна 
універсальність звільнення від доказування, юридичні наслідки якого 
поширюються на всіх суб’єктів справи (публічну адміністрацію чи приватну 
особу (як учасника справи), суд); 10) спостерігається змістова універсальність 
звільнення від доказування, адже воно нівелює як відповідний обов’язок 
доказування, так і більшість відповідних доказових можливостей (це 
поширюється також на суд у частині його «активної ролі» щодо доказування); 
11) загальною й первинною метою звільнення від доказування є процесуальна 
економія; 12) звільнення від доказування є самостійним процесуальним 
заходом, який характеризується тим, що, по-перше, придатність, присутність і 
виконаність передбачених законом підстав звільнення від доказування 
перевіряється лідируючим суб’єктом у кожній справі (випадку) окремо; по-
друге, звільнення від доказування (його результати) має неодмінно 
відображатися в процесуальних документах. 

2. Встановлено, що імперативно презюмований факт характеризується 
певними особливостями, зокрема: залишається в предметі доказування; 
первинно доводиться чи заперечується суб’єктом владних повноважень; за 
бажання може доводитися або стверджуватися приватною особою, яка є 
учасником справи; за виникнення необхідності чи обґрунтованого сумніву 
може доводитися в порядку реалізації активної ролі суду; закріплюється в 
КАС України та не потребує ситуативного визнання в кожній справі шляхом 
правозастосовного утвердження презумпції (її відображення в процесуальних 
рішеннях суду). Наведене дає змогу говорити про безпідставність пропозицій 
щодо зарахування до підстав звільнення від доказування імперативних 
презумпцій (зокрема, презумпції вини суб’єкта владних повноважень) як 
основи одностороннього умовного звільнення лише від обов’язку доказування 
(проте не всього, тобто належно-можливого, його змісту). 

Диспозитивні презумпції значно більше порівняно з презумпцією вини 
суб’єкта владних повноважень подібні до підстав звільнення від доказування, 
однак вони все одно не можуть бути зараховані до їх кола, оскільки не 
володіють такими ознаками, як інформаційна наповненість (визнання в 
результаті диспозитивних презумпцій відбувається в ситуації відсутності 
інформації про той чи інший факт), ключова детермінованість принципом 



15 

процесуальної економії (для них характерна першочергова спрямованість на 
стимулювання учасників справи до активної доказової діяльності через 
встановлення й застосування несприятливих процесуальних наслідків), 
виключеність звільненої обставини з предмета доказування, змістова 
універсальність (усунення як обов’язку, так і прав на доказування). 

Також адміністративний процес передбачає випадки, коли обставини, що не 
відбулися (або є невідомими), вважаються такими, що існують на підставі 
закону, а тому стають загальнообов’язковими та, відповідно, не доказуються. 
Схожі правові фікції в адміністративному процесі найчастіше трапляються 
серед правил судових викликів і повідомлень. При цьому фіктивна реальність, 
модельована задля стійкості правозастосування, також не є підставою 
звільнення від доказування. Насамперед це пов’язано з тим, що фіктивні 
обставини не входять (і потенційно не можуть входити) до предмета 
доказування, натомість ідентифікація обов’язку чи права доказувати є 
неодмінною передумовою звільнення від цього виду процесуальної активності. 
Фіктивні ж обставини встановлюються на основі закону та взагалі не 
перебувають у сфері доказування. Отже, навіть якщо учасником справи буде 
доведено, що він не знав і не був ознайомлений із копією судового рішення, яке 
вручалося його представникові, це не вплине на обчислення процесуальних 
строків (і реалізацію обмежених ними процесуальних прав) та не відмінить дію 
правової фікції, за якою вручення копії судового рішення представникові 
вважається врученням цього рішення також особі, яку він представляє. 

3. Визначено, що звільнення від доказування (з огляду на концентрованість 
нормативного регулювання, єдність мети, процесуальних властивостей і 
прикладних наслідків) – це правовий інститут, що входить до складного 
інституту «докази й доказування» та має у своєму складі субінститути окремих 
підстав звільнення від доказування (преюдиції, загальновідомих обставин, 
визнаних учасниками справи обставин). При цьому варто зробити певні 
зауваження. По-перше, підтримано позицію фахівців, які визнають існування 
поряд з іншими процесуальними галузями самостійної галузі адміністративного 
процесуального права, а тому відповідні інститути визначено як структурні 
елементи останньої. По-друге, встановлюється певна міждисциплінарність 
звільнення від доказування, яке під час виходу за межі адміністративного 
судочинства необхідно характеризувати терміном «поліінститут». По-третє, 
хоча включення звільнення від доказування до структури складного інституту 
«докази й доказування» зумовлює формально-логічні застереження (звільнення 
є частиною звільнюваного), проте є традиційним для вітчизняної правової 
системи та цілком справедливим, адже звільнення як своєрідний граничний 
інститут окреслює прикладні межі доказування, прямо ідентифікуючи сектори, 
на які його дія не поширюється. 

4. Обґрунтовано, що визнання обставин учасниками справи може бути 
здійснене лише в активній формі (окрім єдиного винятку). Аналіз судової 
практики та виявлення численних випадків помилкового звільнення від 
доказування зумовило вироблення двох деталізуючих вимог щодо належної 
форми визнання: а) визнання має бути прямим, а тому не може ототожнюватися 
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з незапереченням (тобто якщо позиція учасника справи стосовно існування чи 
неіснування певного факту не висловлена, це має трактуватися насамперед як 
відсутність визнання); б) визнання має бути саме «судовим», здійсненим у 
межах адміністративного судочинства та в передбачених його вимогами 
засобах вираження, а тому позапроцесуальне (наприклад, у межах 
адміністративної процедури, результати якої потім стають предметом судового 
оскарження) визнання певних фактів не може бути кваліфіковане судом як 
підстава звільнення від доказування. Згаданий вище виняток зумовлюється 
відсутністю неодмінної нагальності визнавального волевиявлення всіх 
учасників справи. Оскільки визнання ідейно базується на засадах змагальності, 
то визнання учасником справи обставин супроти своїх мотивувальних 
пріоритетів (на користь позиції іншого учасника) уже виключає потребу в 
процесуальному протистоянні, допускаючи звільнення від доказування. Тобто 
стосовно кожної обставини суду не потрібно збирати й фіксувати визнання її 
кожним учасником справи, звільнення можливе лише на основі визнання факту 
тим учасником (або учасниками, якщо таких більше одного), який потенційно 
мав би проти нього заперечувати. 

5. Встановлено, що в ч. 1 ст. 78 КАС України закріплено, що однією з умов 
визнання обставин учасниками справи є відсутність обґрунтованого сумніву 
суду щодо достовірності цих обставин. Проте достовірність – це властивість 
доказів і підстав звільнення від доказування (більш загально – інформації). Цей 
термін корелює саме з фактичними даними (і лише з ними), а не з обставинами. 
Знання про певні події може бути достовірним (відповідає дійсності) або 
недостовірним (не відповідає дійсності, спотворено її відображає), однак самі 
обставини можуть бути чи не бути. І якщо вони є, то несуть у собі саму 
реальність, а не інформацію про реальність. Таким чином, обставини 
допустимо характеризувати не з позиції достовірності, а тільки з позиції 
наявності чи відсутності. Зазначене відображене в положеннях ст. 75 КАС 
України, з огляду на зміст якої адміністративний процес спрямований на 
встановлення дійсних обставин справи. У зв’язку з наведеним запропоновано 
внести зміни до першого речення ч. 1 ст. 78 КАС України, замінивши слово 
«достовірності» словом «дійсності». 

6. Аргументовано, що неодмінною ознакою загальновідомості фактів є не 
лише поінформованість щодо них невизначеного кола осіб, а й суб’єктивна 
обізнаність суду про відповідні обставини. Сутність цієї обізнаності 
проявляється в таких ознаках: а) її невіддільності від людини-судді, а тому 
делегування (зокрема, через судове доручення) фактовстановлюючої 
правомочності щодо ідентифікації загальновідомості обставини є 
неприпустимим; б) її притаманності загалом суду, а тому під час колегіального 
розгляду справи обізнаність про обставину має бути суб’єктивно наявна в 
кожного судді, який входить до складу колегії; в) бажаності її завчасної, а не 
стимульованої наявності. Остання ознака зумовлюється сутністю 
загальновідомих фактів, які об’єктивно та попередньо (позапроцесуально) 
мають бути «відомі». Водночас адміністративно-процесуальні приписи не 
закріплюють застереження, чітку заборону або механізм протидії 
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стимульованій (на основі отриманої під час розгляду справи інформації) 
обізнаності суду про певну загальновідому обставину. Оскільки ключовою 
характеристикою цієї підстави звільнення від доказування є наявність ознак 
загальновідомості обставини на момент визнання її такою судом, визнано 
праксеологічну прийнятність випадків окресленої «стимульованої обізнаності». 

7. Визначено, що різні міра обов’язковості та межі застосування преюдиції 
(зокрема, щодо рішень за результатами деліктних і неделіктних проваджень) в 
адміністративному судочинстві зумовлюються застосуванням відмінних 
стандартів доказування. Постає питання про те, чому рішення в цивільній 
справі преюдиційно враховується в межах усіх встановлених ним обставин, а 
рішення в кримінальному провадженні – лише в частині двох питань: чи мало 
місце діяння та чи вчинено його конкретною особою? Виникає уявлення, ніби 
міра істинності першого провадження є більшою, хоча в кримінальному 
процесі, навпаки, вищий стандарт доказування. Однак він у поєднанні з 
презумпцією невинуватості може призводити до заперечення наявності 
багатьох юридично значимих обставин (які в інших юстиціях були би визнані 
за наявності ідентичного обсягу доказів). Натомість в адміністративному, 
цивільному й господарському процесах більше змагальності під час 
доказування, рівності в оцінюванні доказів, що поєднується з відносно 
нижчими стандартами доказування. Тому лише ключовий факт деліктного 
рішення наділено преюдиційною силою для цілей адміністративного 
судочинства. 

Встановлено, що судові рішення можуть виступати в адміністративному 
судочинстві не лише як джерело преюдиційних фактів, а й як письмовий доказ 
(у випадку, коли умови або межі застосування преюдиції не виконано, проте 
відповідне рішення все одно містить інформацію про значимі для справи 
обставини). Не виключена й зворотна ймовірність: поєднання в одному 
судовому рішенні (і навіть в одному факті, що встановлюється ним) подвійної 
природи – преюдиції та доказу. Останнє вбачається у вироку суду або ухвалі 
про закриття кримінального провадження, якими підтверджується (і 
преюдиційно, і як спеціальний за своєю допустимістю доказ) наявність 
нововиявлених або виключних обставин. 

8. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних недоліків 
нормативного регулювання звільнення від доказування та процесу доказування 
в адміністративному судочинстві внести такі зміни до КАС України: 

− доповнити ч. 2 ст. 73 після слова «рішення» словами «окрім обставин, 
звільнених від доказування з підстав, передбачених ст. 78 цього Кодексу»; 

− перше речення ч. 1 ст. 78 КАС України викласти в такій редакції: 
«Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, 
якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо дійсності цих обставин або 
добровільності їх визнання»; 

− третє речення ч. 2 ст. 78 викласти в такій редакції: «У разі прийняття 
судом відмови сторони від визнання обставин вони доказуються в загальному 
порядку»; 
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− у ч. 6 ст. 79 словосполучення «може встановити строк» замінити 
словосполученням «вирішує питання про встановлення строку»; 

− пункт 2 ч. 1 ст. 244 викласти в такій редакції: «чи є інші обставини 
(факти), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження». 
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АНОТАЦІЇ 

 
Мамонтова О.М. Правові засади звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 
нормативних і прикладних аспектів звільнення від доказування в 
адміністративному судочинстві. Проаналізовано рівень наукового розроблення 
проблематики звільнення від доказування. Виведено загальногрупові 
властивості звільнення від доказування, його співвідношення з доказуванням, 
доведенням та судовим пізнанням. Встановлено фактичну, суб’єктну та 
змістову універсальність звільнення від доказування, яке відбувається з метою 
процесуальної економії та проявляється як самостійний процесуальний захід. 
Встановлено, що з позиції системи права звільнення від доказування є 
граничним (інструментально) інститутом складного інституту доказування в 
адміністративному процесі та включає при цьому субінститути окремих підстав 
звільнення від доказування. 

Проаналізовано ідейні основи й нормативне підґрунтя окремих підстав 
звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. Сформульовано 
уточнюючі правила належного способу зовнішнього вираження визнання 
обставин учасником справи, зокрема: а) визнання має бути прямим, а тому не 
може ототожнюватися з незапереченням; б) визнання має бути саме «судовим», 
а тому позапроцесуальне (у тому числі допроцесуальне) визнання певних 
фактів не може бути кваліфіковане судом як підстава звільнення від 
доказування. Розкрито динамічність ознаки загальновідомості обставин та 
критерій їх сутнісно-інформаційної доступності. Охарактеризовано відмінності 
в обсязі та преюдиційній силі окремих видів судових рішень, встановлено 
можливість їх як преюдиційного, так і доказового використання. 

Встановлено ідентичність підстав звільнення від доказування в 
адміністративному, цивільному та господарському процесах, що є наслідком 
загальної гармонізації некримінальних видів судочинства. Обґрунтовано 
позицію щодо збереження наявного переліку обставин, які не підлягають 
доказуванню в адміністративному судочинстві. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, визнання обставин 
учасниками справи, доведення, доказування, загальновідомі обставини, 
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звільнення від доказування, ноторні обставини, правова презумпція, правова 
фікція, предмет доказування, преюдиція. 

 
Мамонтова А.Н. Правовые основы освобождения от доказывания в 

административном судопроизводстве. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических, 
нормативных и прикладных аспектов освобождения от доказывания в 
административном судопроизводстве. Проанализирован уровень научной 
разработки проблематики освобождения от доказывания. Выведены 
общегрупповые свойства освобождения от доказывания, его соотношение с 
доказыванием, доведением и судебным познанием. Установлена фактическая, 
субъектная и содержательная универсальность освобождения от доказывания, 
которое происходит для процессуальной экономии и проявляется в качестве 
самостоятельного процессуального мероприятия. Установлено, что с точки 
зрения системы права освобождение от доказывания является предельным 
(инструментально) институтом сложного института доказывания в 
административном процессе и включает при этом субинституты отдельных 
оснований освобождения от доказывания. 

Проанализированы идейные и нормативные основы отдельных оснований 
освобождения от доказывания в административном судопроизводстве. 
Сформулированы уточняющие правила надлежащего способа внешнего 
выражения признания обстоятельств участником дела, а именно: а) признание 
должно быть прямым, поэтому не может отождествляться с неотрицанием; 
б) признание должно быть именно «судебным», в связи с чем 
внепроцессуальное (в том числе допроцессуальное) признание определенных 
фактов не может быть квалифицировано судом как основание освобождения от 
доказывания. Раскрыта динамичность признака общеизвестности обстоятельств 
и условия их сущностно-информационной доступности. Охарактеризованы 
различия в объеме и преюдициальной силе отдельных видов судебных 
решений, установлена возможность их как преюдиционного, так и 
доказательного использования. 

Установлена идентичность оснований освобождения от доказывания в 
административном, гражданском и хозяйственном процессах, что является 
следствием общей гармонизации некриминальных видов 
судопроизводства. Обоснована позиция относительно сохранения 
существующего перечня обстоятельств, не подлежащих доказыванию в 
административном судопроизводстве. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, доказательства, 
доказывание, ноторные обстоятельства, признание обстоятельств 
участниками дела, общеизвестные обстоятельства, освобождение от 
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доказывания, правовая презумпция, правовая фикция, предмет доказывания, 
преюдиция. 

 
Mamontova O.M. Legal principles for reversing the burden of proof in 

administrative legal proceedings. – Manuscript.  
Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

This dissertation is dedicated to the complex study of theoretical, regulatory and 
applied aspects of the reversal of the burden of proof in administrative legal 
proceedings. The author analyses the level of scientific development of the 
problematics of the reversal of the burden of proof in administrative legal 
proceedings, and determines general group features of the reversal of the burden of 
proof, its correlation with the proof, argumentation and legal recognition, sets the 
actual, subjective and substantial universality of the reversal of the burden of proof 
that is performed for the procedural sake and manifests as a standalone procedural 
action (with an enforcement specialisation and direct procedural recording of each 
case of «reversal»). 

The author has ascertained that legal presumptions and fictions are not grounds 
for reversing the burden of proof as legal presumptions do not «reverse», but only 
differentiate the proof in fact, and legal fictions entrench the legal obligation to admit 
non-existent facts that are even not potentially provable. 

From the perspective of the system of law, the reversal of the burden of proof is a 
boundary (instrumentally) institute of the complex institute of proof in administrative 
legal proceedings, and it herewith includes sub-institutes of specific grounds for 
reversing the burden of proof (prejudice, recognition of circumstances, notorious 
matters by the case parties). 

The author analyses the ideological framework, regulatory principles, determines 
conditions, procedure and problems in applying particular grounds for reversing the 
burden of proof in administrative legal proceedings. On the basis of the analysis of 
negative law enforcement practices, the author formulates clarifying rules of an 
adequate way of external manifestation of the case party`s recognizing the facts: 
a) recognition may be direct, so it cannot be equated with «non-objection»; 
b) recognition may be «judicial» here, done within the ambit of administrative legal 
proceedings and in forms of expression prescribed by its requirements; therefore out-
of-court (including pre-action) recognition of certain facts may not be qualified by 
the court as a ground for reversing the burden of proof. 

The author studies the dynamics of assessing «common notoriety» of 
circumstances and criteria of their essence-information availability – possibility to 
apply this ground for reversing the burden of proof only subject to obvious 
acceptance of the facts, the analysis of which does not require any special or 
professional knowledge (indeed, the necessity to apply this knowledge does not 
generate any reversal of the burden of proof, but forms this immediacy of proofs by 
commissioning an expert opinion). 
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The author describes differences in the scope and prejudicial force of specific 
types of court decisions, determines an opportunity of their prejudice and evidential 
use, outlines subject-matter ambits of cases «about legal consequences of actions and 
inactions of individuals», where this prejudicial force of jurisdictional decisions of 
judges is possible. The author brings up and analyses issues of prospect (potential) 
prejudice of judgments in cases about administrative offences that are not passed by 
the court (as distinctions of a leading entity of tortious proceedings do not change its 
main legal nature – bringing to administrative responsibility) and resolutions of the 
Constitutional Court of Ukraine (as their probable prejudicial force was set even at 
the level of law before 2017). As a result, both the types of decisions are 
acknowledged as those ones that are only tenuously and empirically similar to 
prejudice, but the theoretical analysis requires their definitive separation from such a 
ground for reversing the burden of proof. 

The author carries out the cross-sectoral and cross-system analysis of grounds for 
reversing the burden of proof, establishes the identity of corresponding grounds in 
administrative, civil and economic proceedings, which is a consequence of the 
general harmonization of non-criminal types of judicial procedures. It is substantiated 
that the revisions of the codes updated in 2017 set aside grounds for distinguished 
interpretations of the obligingness of prejudicial circumstances in administrative and 
economic procedures by envisaging such an opportunity for a person not involved in 
a relevant case to rebut such circumstances according to the standard procedure. 

Studying the overseas experience makes possible to find some ideas for a critical 
review of certain grounds for reversing the burden of proof. But, consequentially, the 
existing list of grounds, which shall not be proved in administrative legal proceedings 
and are in harmony with values and principles of the domestic legal system, is kept.  

Key words: administrative legal proceedings, evidencing, fact in issue, legal 
fiction, legal presumption, notorious matters, prejudice, proof, recognition of facts by 
the case parties, reversal of the burden of proof. 
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