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АНОТАЦІЯ 

 

Мамонтова О.М. Правові засади звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

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 та прикладних аспектів звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. Проаналізовано рівень наукового 

розроблення проблематики звільнення від доказування. 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 
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малодослідженість окремих її аспектів. По-п’яте, нова редакція Кодексу 

адміністративного судочинства 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. 

Виведено загально-групові властивості звільнення від доказування, його 

співвідношення із доказуванням, доведенням та судовим пізнанням; 

встановлено фактичну, суб’єктну та змістовну універсальність звільнення від 

доказування, яке відбувається задля процесуальної економії та проявляється 

в якості самостійного процесуального заходу (із правозастосовною 

спеціалізацією та неодмінною процесуальною фіксацією кожного випадку 

«звільнення»). 

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 Кодексу адміністративного судочинства України. 

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 
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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». 

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. 

З’ясовано, що правові презумпції та фікції не виступають підставами 

звільнення від доказування, адже: перші насправді не «звільняють», а тільки 

розмежовують доказування; другі – закріплюють юридичний обов’язок 

визнавати неіснуючі факти, котрі навіть не є потенційно доказуваними.  

Встановлено, що з точки зору системи права, звільнення від доказування 

є граничним (інструментально) інститутом складного інституту доказування 

в адміністративному процесі, та, при цьому, включає субінститути окремих 

підстав звільнення від доказування (преюдиції, визнання обставин 

учасниками справи, загальновідомих обставин). 

Проаналізовано ідейні основи, нормативне підґрунтя, визначено умови, 

порядок та проблеми застосування окремих підстав звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві. 
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Проведено теоретичне розмежування активного й пасивного визнання. 

Обстоюється позиція щодо недопустимості зазвичай пасивного визнання в 

адміністративному судочинстві, оскільки приписи Кодексу 

адміністративного судочинства 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. 

На підставі аналізу негативної правозастосовної практики, 

сформульовано уточнюючі правила належного способу зовнішнього 

вираження визнання обставин учасником справи: а) визнання має бути 

прямим, а тому не може ототожнюватися із «незапереченням»; б) визнання 

має бути саме «судовим», здійсненим в межах адміністративного 

судочинства та у передбачених його вимогами засобах вираження, а тому 

позапроцесуальне (в т.ч. допроцесуальне) визнання певних фактів не може 

бути кваліфіковано судом як підстава звільнення від доказування. 

Розкрито динамічність ознаки «загальновідомості» обставин та 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 

(натомість, необхідність застосування таких знань породжує не звільнення 

від доказування, а навпаки – нагальність доказування шляхом призначення 

експертизи). 
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Розглянуто питання співвідношення завчасної та стимульованої 

обізнаності суду про певні обставини, їх вплив на можливість визнання цих 

обставин загальновідомими. 

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). 

Охарактеризовано відмінності в обсязі та преюдиційній силі окремих 

видів судових рішень, встановлено можливість їх як преюдиційного, так і 

доказового використання, окреслено змістовні межі справ «про правові 

наслідки дій чи бездіяльності особи», в яких можлива преюдиційна дія 

юрисдикційних рішень судів. Розглянуто та проаналізовано питання 

перспективної (потенційної) преюдиційності постанов у справах про 

адміністративні правопорушення, що видані не судом (адже відмінність 



7 
 
лідируючого суб’єкта деліктного провадження не змінює його основної 

юридичної природи – притягнення до адміністративної відповідальності) та 

рішень Конституційного Суду України (адже до 2017 р. навіть на рівні 

закону визначалася їх ймовірна преюдиційна дія); в підсумку, обидва види 

рішень були визнані як такі, що лише поверхнево-емпірично схожі із 

преюдицією, але теоретичний аналіз вимагає їх однозначного відмежування 

від такої підстави звільнення від доказування. 

Проведено міжгалузевий та міжсистемний аналіз підстав звільнення від 

доказування, встановлено ідентичність відповідних підстав у 

адміністративному, цивільному та господарському процесах, що є наслідком 

загальної гармонізації некримінальних видів судочинства. Обґрунтовано, що 

оновлені у 2017 році редакції процесуальних кодексів виключили підстави 

для розрізненого трактування в адміністративному та господарському 

процесах обов’язковості преюдиційних обставин, закріпивши можливість 

особи, яка не брала участі у відповідній справі, спростовувати такі обставини 

в загальному порядку. 

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. 

На підставі вивчення зарубіжного досвіду виявлено базові аспекти для 

критичного перегляду кола підстав звільнення від доказування, але в 

остаточному підсумку обґрунтовано позицію збереження існуючого переліку 
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обставин, що не підлягають доказуванню в адміністративному судочинстві, 

які гармонізують із цінностями та засадами 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). 

Ключові слова: адміністративне судочинство, визнання обставин 

учасниками справи, доведення, доказування, загальновідомі обставини, 

звільнення від доказування, ноторні обставини, правова презумпція, правова 

фікція, предмет доказування, преюдиція. 

 

ANNOTATION 

 

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

administrative legal proceedings. – Qualifying scientific work as a 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 
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proceedings. The focus is made on the following. Despite the fact that the 

problems of reversal of the burden of proof are partially comprised in the subject 

of many scientific works dedicated to the sectorial proofs as well as evidencing in 

other judicial procedures, the search in this direction cannot be considered as 

depleted. First, most of procedural developments are related to proofs and 

evidence, rather than the core or system of motives for reversing the burden of 

proof. Second, the procedural law does not have any doctrinal interpretation of 

general features of the reversal of the burden of proof. Third, many controversial 

aspects formed in the understanding of the concept «reversal of the burden of 

proof» (whether to include or exclude presumptions from its basis; what respective 

merits should be comprised in the fact in issue, etc.). They may be resolved only 

on grounds of the reasoning of the aforesaid general features. Fourth, present 

complications in the context of the administrative-procedural specifics only 

become much more intense in view of this impermanent existence of the 

administrative justice and relatively poor study of its certain aspects. Fifth, a new 

revision of the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine (dated 3rd 

October, 2017) envisaged this massive renewal of regulatory directions about the 

reversal of the burden of proof in administrative legal proceedings (first of all, their 

explication), which has not become a subject of a deep theoretical study yet, in 

actual fact. 

The author 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 specialization and direct procedural recording of each 

case of «reversal»). 

It is found out that proof and argumentation are not identical categories from 

the formal legal perspective. Either of them does not cover the core of the second 

concept in full. The closeness of their meaning may be expressed by intersected 
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Euler circles: a section common for both categories is proof for argumentation and 

argumentation on the basis of personal proofs (by the same person). However, 

there is a distinguishing special section of each: for argumentation – motivation 

and substantiation, which are to be performed on the basis of evidence given by 

other entities; for proofs – activities of entities, who do not perform any addressed 

motivating activities according to their status (court) or situation. It makes possible 

to assess these present distinctions in interpreting the concept «proof» more wisely, 

and to advance a thesis that «reversal» may be for the burden of proof and not for 

argumentation, wherefore the focus is made on the terminological 

inharmoniousness of the third sentence in Part 2 of Article 78 of the Code of 

Administrative Judicial Procedure of Ukraine. 

The author accentuates that circumstances reversed from the burden of proof 

are not included in the fact in issue. But this reversal may be just in regard to a 

perspective or retrospective element of the fact in issue as it is directly related to 

circumstances. Only facts may be reversed from the burden of proof. Thus, 

prejudice, recognition or notoriety are not a reason for invalidating the logical-

motivating, mental, qualification or another activities of persons subject to the law, 

which do not identify the facts. Though this rule in the regulatory directions is 

explicitly envisaged only in regard to prejudice, the general conclusion is still fair: 

grounds for reversing the burden of proof contain some information about merits 

(circumstances), but not the very facts. The understanding of this matter helped to 

find a problem related and more general for the subject investigated – vagueness in 

differentiating the concepts «fact» and «factual information» in the official texts. 

By comparing the reversal of the burden of proof with the finding of fact and 

conclusion of law, possible elements pertaining to the status of case parties, nature 

of release from legal obligations, court`s role in the finding of case facts, etc., the 

author has determined other features of the reversal of the burden of proof. In view 

of the aforementioned, the author makes an analysis of legal presumptions and 
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legal fictions with regard to their possible inclusion to the number of circumstances 

for reversing the burden of proof. 

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. 

The author has made a theoretical differentiation of active and passive 

recognition. The author upholds the position for prohibiting this standard passive 

recognition in administrative legal proceedings as the regulations of the Code of 

Administrative Judicial Procedure of Ukraine explicitly require that circumstances 

recognized by parties of the case should be «indicated in statements about the 

merits of the case, explanations of parties of the case, their representatives». It is 

established that not just a refusal of recognition may invalidate results of case 

parties` recognition of circumstances, but the recognition becoming obsolete due to 

the dynamics of circumstances significant for adjudication as well. In addition, in 

view of present controversial positions of scientists, we have another additionally 

motivated conclusion. Recognition of circumstances and other grounds cause this 

reversal of the burden of proof, not argumentation. 

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 
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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). 

The author studies the problem of interrelation of the judicial prior and 

substantiated familiarisations with certain matters and merits, their influence on 

possible recognition of such matters and merits as notorious. 

It is established that prejudicial non-tortious matters in administrative legal 

proceedings are not to be proved if the following terms are adhered to: 

circumstances and matters shall be established by the court decision; same persons 

or person, regarding whom such matters or circumstances are found, shall 

participate in the case (if new persons participate in the case, they may refute 

corresponding circumstances and matters). Here are the upfront conditions that are 

proposed to supplement with a number of additional characteristics: a) merits of 

prejudice may be identified either by the decision of the administrative court or 

different justice; b) merits of prejudice shall not be indicated in final court 

decisions only; c) merits of prejudice shall become prejudicial after a respective 

court act enters into legal force; d) merits of prejudice may be recorded as in the 

motivating and resolving part of a prejudicial decision, etc. Herewith, there is some 

legal nexus of a case in law, in an adjudication to which merits of prejudice are 

identified, and a case in law, in an adjudication to which relevant merits are used; 
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and this nexus may be noted either before or after reversing the burden of proof 

(particularly, because of the stay of proceedings until another case has been 

resolved or a court decision has been reconsidered in view of new found 

circumstances and facts). 

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. 

It is determined that the reversal of the burden of proof in criminal 

proceedings has great characteristic specifics and is not even formed as an entire 
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structural-sectorial unit; it acts as specific procedural instrument, i.e. prejudice, 

which is applied in terms of the issue about admissibility of evidence (but does not 

result in finding facts of the case), and cogency of facts, which is empirically a 

sectorial analogue of recognition, and has some specifics herewith. Although 

representatives of the criminal-procedural science admit notorious matters, they 

understand them not as a ground for reversing the burden of proof, but notorious 

matters. 

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. 

At the same time, the study of overseas practices made possible to identify 

perspective trends for improving the national statutory and regulatory fixation of 

grounds and reasons for reversing the burden of proof by the legislative explication 

of the following provisions: a) terms and procedure for recognizing notoriety 

(which is currently held on grounds of theoretical studies and generalization of 

legal precedents); b) prejudicial force of either motivating or resolving part of 

court decisions (one can note discussion and different interpretations in this 

regard); c) role of the court in accepting facts recognized by the case parties (what 

is determined just through doctrines by comprehending the universal 

characteristics of the reversal of the burden of proof). 

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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ВСТУП 

 

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 
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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 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, 
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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, 
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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. 

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; 
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− 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. 

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 
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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 
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(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 

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 
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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 
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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 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; 
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− 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПІДСТАВ, УМОВ ТА ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

 

1.1. Стан наукового опрацювання проблематики звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві 

 

Звільнення від доказування, як невід’ємна частина групи 

процесуальних приписів щодо доказування, було утверджено у вітчизняному 

законодавстві з самого початку становлення адміністративного судочинства. 

Однак теоретична та фактична «юність» останнього обумовлює 

малодослідженість багатьох його аспектів. 

Так, адміністративне судочинство – це відносно новий для 

національної правової системи вид судочинства, якому притаманні всі риси 

реалізації судової влади – особлива процесуальна форма, специфічний 

суб’єкт розгляду справи, широкі гарантії забезпечення прав, свобод та 

інтересів громадян та ін. До 2005-го року розгляд справ, яких на теперішній 

час віднесено до предметної юрисдикції адміністративних судів, 

здійснювався в порядку цивільного судочинства. Однак, не дивлячись на 

збереження в положеннях КАС України багатьох засад історично передуючої 

форми захисту прав фізичних і юридичних осіб, відбулося не дублювання, а 

запровадження дійсно самостійного виду судочинства, що характеризується 

наявністю специфічних: завдань (ч. 1 ст. 2 КАС України), предмету розгляду 

(публічно-правові спори), учасників (майже в усіх справах учасником є 

суб’єкт владних повноважень), лідируючих суб’єктів (системи 

адміністративних судів), цілей (націленість, окрім основного завдання, на 

здійснення судового контролю за діяльністю органів публічного управління), 
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процесуальної форми (активна позиція суду, позитивне зрівнювання 

становища сторін) [75, с. 16-20]. 

Разом із тим, у вітчизняній науці до теперішнього часу спостерігається 

значна розрізненість підходів щодо співвідношення понять 

«адміністративний процес» та «адміністративне судочинство». Що 

обумовлено відмінностями у розумінні першого, зміст якого формувався ще 

за часів радянської держави, коли не передбачалося судового оскарження 

рішень, дій та бездіяльності публічної влади, а тому «адміністративний 

процес» охарактеризовував управлінські провадження. Зазначимо, що у 

вітчизняній правовій науці виділяють широкий та вузький підходи до 

розуміння процесу, залежно від відповіді на питання: чи обмежується він 

лише юрисдикційними процедурами, чи включає і позитивні управлінські 

заходи. Вчення також розділяються і в залежності від включення до змісту 

процесу діяльності щодо прийняття нормативних актів управління. Загалом 

же, означені позиції відображають управлінське або змішане (якщо воно 

доповнюється ще й адміністративним судочинством [47, с. 110-111]) 

трактування адміністративного процесу. Натомість, як видається, найбільш 

виваженим та узгодженим із сучасними правовими реаліями є бачення 

представників одеської школи права про те, що: «адміністративний процес 

доцільно розглядати саме як форму здійснення правосуддя в 

адміністративних справах», оскільки юридичний процес історично 

пов’язаний із правосуддям і саме так сприймається у більшості країн світу, а 

включення до його змісту адміністративної правотворчості та 

правозастосування призводить до «розмивання» поняття [75, с. 15-16]. Крім 

того, вказане найбільш гармонійно узгоджується із розробленою в 

адміністративному праві теорією процедур (що і є, власне, управлінським 

процесом). У зв’язку із чим в даній роботі термін «процес» сприйматиметься 

як синонімічний до судочинства, хоча й зрозуміла певна умовність подібного 
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узагальнення1, оскільки: судочинство є активною діяльністю лише одного 

суб’єкта – суду, а процес – як суду, так і учасників процесу 

(«правовідносини»); не на всіх етапах судочинства існують безпосередні 

правовідносини суду із учасниками (приміром, прийняття судового рішення 

в нарадчій кімнаті здійснюється лише судом), тощо. Як близьку (хоч і не 

тотожну) використовуватимемо також категорію «адміністративна юстиція», 

відносячи до її змісту комплекс матеріальних, процесуальних та 

організаційних засад адміністративного судочинства. 

Відмічена доктринальна незавершеність адміністративного 

процесу/судочинства/юстиції (висвітлюючи теоретичний рівень цілого) хоча 

й свідчить про актуальність наукового опрацювання будь-якої складової 

частини адміністративного процесу, але не детермінує неодмінну 

малорозробленість звільнення від доказування (як процесуально-

прикладного елементу вказаного цілого). Навіть навпаки, загальногалузеві 

дискусії на рівні уніфікованих чи й філософсько-правових знань доволі часто 

у вітчизняній юриспруденції узгоджуються із детальною розробленістю 

організаційних сегментів правозастосовного забезпечення цих же галузей. 

Таким чином, для звільнення від доказування (як і для багатьох інших 

інститутів адміністративного судочинства2) є властивим подвійний стан: 

відсутність (або мала опрацьованість) теоретичної (навіть «ідейно-ейдосної») 

частини, що поєднується із наявністю численних, переважно орієнтованих на 

практику, розробок. Вказане вимагає: 

а) говорити про нагальність комплексного наукового дослідження 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, якого поки-що 

не було проведено і відсутність якого не дає можливості зважено оцінювати 

1 Дана умовність додатково викривається зміною термінології у новій редакції КАС України, в ст. 4 якої 
викладена дефініція «судовий процес», на відміну від попередньої «адміністративний процес». Як 
видається, подібна динаміка свідчить про прихильність законодавця до універсалізації категорії 
«адміністративний процес» та підтримку поглядів тих фахівців, що не обмежують її змісту лише 
судочинством. Тому, застосовуване нами термінологічне ототожнення носить виключно інструментальний 
характер, не претендуючи на загальногалузеву істинність. 
2 Але не для всіх. Наприклад, вчення про позов, докази, учасників, юрисдикцію в адміністративному 
судочинстві є вже досить детально розробленим. 
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існуючі розробки фахівців, вирішувати складні прикладні ситуації, 

розв’язувати дискусійні питання, знаходити простір для удосконалення 

законодавства. 

б) визнати існування непоодиноких і важливих наукових праць, що 

виступають базисом для вивчення звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, значно обумовлюючи його вектор і 

результати. Врахуємо й те, що звільнення від доказування володіє і 

адміністративно-процесуальною, і міждисциплінарною, і, навіть, 

загальнотеоретичною інформаційною пов’язаністю, тому його пізнання: 

забезпечується не лише палітрою адміністративно-процесуальних розробок; 

може сприяти творчому перенесенню у галузь досягнень всього 

процесуального права, а також теорії права; не виключає зворотного руху 

доктринальних надбань. 

Існуючі наукові розробки, з точки зору їх відношення до цілей нашого 

пізнавального пошуку, доцільно згрупувати таким чином: 

1). Праці адміністративно-процесуальної тематики. Хоча, як було 

відмічено, звільнення від доказування не ставало предметом комплексного 

галузевого дослідження, його було неодноразово проаналізовано в межах 

більш широкої проблематики – доказів і доказування. Так, у дисертації 

Я.С. Калмикової «Докази та доказування в адміністративному судочинстві» 

(2013 р.) встановлено сутність доказів і доказування в адміністративному 

судочинстві, сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на їх теоретичне освоєння, а також надано характеристику 

підстав звільнення від доказування (до яких Я.С. Калмикова зараховує 

преюдиційні обставини; обставини, що визнані судом загальновідомими; 

безспірні обставини (визнані факти); презюмуючі факти [68, с. 45-49]). При 

цьому автором виведено важливий висновок стосовно сутності 

загальновідомих фактів: «не може бути визнана загальновідомою 

характеристика особи, тому що це є суб’єктивною оцінкою особи, її 
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поведінки». Разом із тим, Я.С. Калмикова виходить за межі нормативного 

(існуючого на той час) переліку підстав звільнення від доказування, 

доповнюючи його презумпціями, без будь-якого додаткового мотивування чи 

застереження. 

Проаналізовано звільнення від доказування і в двох монографічних 

працях, які стосуються більш широкої тематики: В.К. Колпакова і 

В.В. Гордєєва «Докази та доказування в адміністративному судочинстві» 

(2009 р.) [84, с. 62-65]; В.В. Гордєєва «Детермінація юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України» (2013 р.). Зокрема, в останній 

зазначено: «У теорії та на практиці до фактів, які входять у предмет 

доказування, проте не підлягають доказуванню, відносять: 1) преюдиційні. 

Основою преюдиційності факту є законна сила судового рішення …; 

2) загальновідомі факти …; 3) визнані іншою стороною факти» [31, с. 150]. 

Вбачається, автор не доповнює переліку підстав «звільнення» презумпціями, 

але надає неоднозначне твердження про включеність звільнених від 

доказування обставин до предмету доказування (що вимагає додаткових 

аналізу та пояснень). 

Однак не всі системні дослідження, яких присвячено доказуванню в 

адміністративному судочинстві, звернено до вивчення питань звільнення від 

доказування. Так, в дисертаційній роботі О.В. Умнової «Докази в 

адміністративному судочинстві при поновленні на публічну службу» 

(2010 р.) відповідній проблематиці приділено лише два абзаци, в яких мова 

йде про невключення до предмету доказування визнаних сторонами та 

преюдиційно встановлених обставин [212, с. 165-166]. Хоча вказані висновки 

і є (як на нас) справедливими, обсяг уваги до звільнення від доказування 

видається надто мізерним. Вчена фактично нехтує частиною питань, які 

стосуються доказування або ж взагалі не вважає відповідні процесуальні 

інструменти його частиною. Мотиви такого підходу автора хоча й не 

роз’яснено, але саме його застосування вже породжує запитання: чи дійсно 
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звільнення від доказування є частиною інституту доказування (і чи 

справедливо відповідну норму включено до глави 5 розділу 1 «Докази та 

доказування» КАС України [79]); який зв’язок звільнення від доказування із 

доказуванням (як процесуальним обов’язком та правом) тощо? 

Натомість у дисертаційному дослідженні М.П. Мельник «Доказування 

при розгляді земельних спорів в адміністративному судочинстві України» 

(2012 р.) питанням звільнення від доказування приділено чимало уваги: 

автором проаналізовано окремі підстави звільнення від доказування, 

проведено їх порівняння із відповідними підставами в інших судових 

процесах, розкрито умови «звільнення», здійснено класифікацію 

загальновідомих фактів тощо [123, с. 87-92, с. 151-156]. Показово, що 

визнання обставин учасниками справи аналізується автором не разом з усіма 

іншими підставами звільнення від доказування, а окремо – в межах розкриття 

засобів доказування. Необхідно вказати, що подібний підхід повністю 

відповідав діючому на той час адміністративно-процесуальному 

законодавству, відповідно до положень якого пояснення (а визнання – це вид 

пояснення) учасників справи визнавалися самостійним джерелом доказів [80, 

с. 50]. Однак в оновленій редакції КАС України (від 03.10.2017 р.), зважаючи 

на спроби гармонізації адміністративного судочинства із цивільним та 

господарським, було змінено відмічений підхід: пояснення виключено із 

переліку засобів доказування і за учасником справи залишено лише одну 

можливість надати своїм словам статусу доказів – бути допитаним в якості 

свідка (із усіма супровідними охоронними забезпеченнями та 

юрисдикційними загрозами). Визнання обставини учасниками справи, таким 

чином, виступає на теперішній час лише в якості підстави звільнення від 

доказування, але не доказу. Вказане є доволі сутнісним онтологічним 

оновленням, яке з точки зору звільнення від доказування та його природи не 

піддавалося належному вивченню. Окрім того, названа редакція КАС 

України ввела й інші зміни нормативних правил «звільнення», яких було 
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включено фахівцями-практиками до переліку найбільш сутнісних 

процесуальних оновлень, адже редакція призвела до «встановлення нових 

підстав звільнення від доказування» [64]. Щоправда, жодних нових підстав 

звільнення не передбачалося, деталізовано лише умови та правила 

застосування існуючих раніше підстав, вирішено окремі недоліки (зокрема, 

обмеженості) у їх прикладному втіленні. 

Вказане ще раз підтверджує нагальність комплексного теоретичного 

освоєння звільнення від доказування, вироблення його загальних 

властивостей та правозастосовних характеристик. Додатково зауважимо, що 

в контексті оновлених нормативних приписів підстави звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві розглянуто лише в декількох 

наукових статтях, що, очевидно, не є достатнім. 

2). Праці цивільно-процесуальної, господарсько-процесуальної та 

кримінально-процесуальної тематики, які, з огляду на відому міжгалузевість 

«доказового права», є прийнятною теоретичною основою для вивчення 

специфіки доказування (і звільнення від доказування) в адміністративному 

судочинстві. Так, у дисертаційній роботі К.Б. Дрогозюк «Предмет та суб’єкти 

доказування в цивільному процесі України та Франції» (2018 р.) 

підрозділ 3.3. повністю присвячено аналізу фактів, що не підлягають 

доказуванню у цивільних процесах України та Франції. При цьому автором 

зроблено ряд важливих висновків: якщо вважати, що істинність рішення – це 

не більше, ніж юридична фікція, то ніякі підстави звільнення від доказування 

на підставі преюдиції не можуть мати місця; чинний Цивільний 

процесуальний кодекс України не включає презумпції до підстав звільнення 

від доказування (ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України), що є 

значним упущенням, адже багато презумпцій виступають у ролі принципів 

права, керівних засад правового регулювання, що відображають моральність 

механізму дії права; чинним законодавством враховується тільки активне 

визнання стороною наявності або відсутності факту, зафіксованого в 
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протоколі судового засідання, без чого звільнення від доказування 

неможливе тощо [53, с. 141, с. 145, с. 148]. Відповідні узагальнення 

видаються особливо цінними та перспективними для перевірки ще й з огляду 

на їх заснованість на новій редакції Цивільного процесуального кодексу 

України, що в багатьох аспектах є на теперішній час гармонізованим із КАС 

України. З точки зору зовнішнього синхронного порівняння, цікавими 

видаються й інші дисертаційні дослідження, в яких, зокрема, співставлено 

інститути звільнення від доказування в судочинстві декількох країн 

(наприклад, Т.В. Руда «Докази і доказування у цивільному процесі України і 

США: порівняльно-правовий аналіз» (2012 р.) [184]). 

В кримінально-процесуальному праві є наявними ґрунтовні 

напрацювання стосовно правової природи преюдицій, окремі висновки яких 

можуть бути придатними і для адміністративного процесу. Зокрема, 

Б.Р. Бурганов у дисертаційній роботі «Інститут преюдиції в сучасному 

російському кримінальному процесі» (2016 р.) робить такі важливі 

узагальнення: наявність номінального та фактичного носіїв інституту 

преюдиції; для інституту преюдиції є характерними період дії і стійкість; 

необхідність виділення формальних та неформальних правових відносин в 

механізмі інституту преюдиції тощо [19, с. 12-14]. 

3). Праці теоретико-правового характеру, адже в межах 

загальнотеоретичної юриспруденції (з точки зору змісту й онтології, а не 

процесуального втілення) розглядаються такі юридичні механізми, 

застосування яких виключає здійснення доказування в адміністративному 

процесі: преюдиції, презумпції, правові фікції. З’ясування природи останніх, 

безумовно, дозволить більш зважено вирішувати питання про 

справедливість/обґрунтованість їх зарахування до підстав звільнення від 

доказування. 

Здійснений аналіз стану наукових досліджень свідчить про 

актуальність монографічного опрацювання проблематики звільнення від 
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доказування в адміністративному судочинстві. Вбачається, хоча відповідні 

питання частково і входили до предмета багатьох наукових праць, 

присвячених галузевому доказуванню, а також доказуванню в інших судових 

процесах, пошуки у цьому напрямку не можна вважати вичерпаними. Адже, 

по-перше, переважна більшість процесуальних напрацювань стосується 

доказів і доказування, але не сутності чи системи підстав звільнення від 

доказування. По-друге, в процесуальному праві взагалі відсутнє 

доктринальне обґрунтування загальних властивостей звільнення від 

доказування. По-третє, сформувалося чимало дискусійних аспектів у 

розумінні звільнення від доказування (щодо включення/невключення до його 

підстав презумпцій, щодо входження відповідних обставин до предмету 

доказування тощо), вирішення яких може відбутися лише на основі 

обґрунтування зазначених вище загальних властивостей; останні також 

можуть стати ключем для послідовного та зваженого пізнання окремих 

підстав «звільнення». По-четверте, відмічені ускладнення у контексті 

виключно адміністративно-процесуальної специфіки ще більше 

посилюються, з огляду на нетривалість існування адміністративної юстиції та 

відносну малодослідженість її окремих аспектів. По-п’яте, нова редакції КАС 

України (від 03.10.2017 р.) передбачила значне оновлення нормативних 

приписів щодо звільнення від доказування в адміністративному судочинстві 

(мова, першочергово, про їх деталізацію), які на теперішній час поки-що 

практично не стали предметом глибокого теоретичного опрацювання. 

 

 

1.2. Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві 

як вид звільнення від виконання юридичного обов’язку 

 

Зважене наукове пізнання механізму звільнення від доказування, умов, 

меж та підстав його застосування, може бути здійснено лише на основі 
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попереднього вирішення ряду більш загально-правових питань: що таке 

доказування в адміністративному судочинстві; чи кожного аспекту 

доказування стосується (може стосуватися) «звільнення»; які суб’єкти 

здійснюють доказування в адміністративному судочинстві та чи щодо всіх 

них ймовірним є «звільнення»; на встановлення яких обставин спрямовано 

доказування; чи щодо будь-якої з таких обставин може бути «звільнення»; 

що розуміється під «звільненням» від доказування та на яких підставах воно 

здійснюється; з яких мотивів зазвичай відбувається звільнення від реалізації 

публічно-правових приписів та як це відображається в меті звільнення від 

доказування; чи всі випадки, коли закон дозволяє не доказувати, фактично 

охоплюються колом підстав звільнення від доказування? Вирішенню 

вказаних запитань і буде присвячено даний підрозділ дисертаційної роботи, 

результати якого (сподіваємося) дозволять визначити основні загально-

групові властивості обставин, що не підлягають доказуванню. 

Якщо предметом нашого пошуку є звільнення від доказування, 

природним буде окреслення сутності того, від чого (повністю або в його 

частині) відбувається звільнення. Однак в доктрині процесуального права з 

відповідним питанням не все однозначно, оскільки існує чимало наукових 

визначень доказування, які часто відрізняються не лише стилістично-

описовим вираженням, але й змістовним наповненням (зокрема, й щодо 

онтологічної природи доказування). Так, наприклад, М.Й. Штефан під 

доказуванням розуміє процесуальну і розумову діяльність суб’єктів 

доказування, яка відбувається в урегульованому процесуальному порядку і є 

спрямованою на з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків 

сторін, установлення певних обставин шляхом ствердження юридичних 

фактів, зазначення доказів, збирання, витребування, дослідження і оцінки 

доказів [233, с. 249]. 

Я.С. Калмикова визначає доказування в адміністративному судочинстві 

як почуттєву розумову логічну діяльність з виявлення, витребування, 
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збирання, закріплення, перевірки й оцінки доказів, їх процесуальних джерел 

адміністративним судом та учасниками провадження, спрямовану на 

встановлення фактичних обставин публічно-правового спору, прав та 

обов’язків учасників спірних правовідносин, необхідних для правильного 

вирішення справи [69, с. 4]. Вбачається, вказані науковці охоплюють 

предметом доказування не лише обставини публічно-правового спору, але й 

права та обов’язки учасників справи. Такий підхід дещо відступає від 

нормативного окреслення предмету доказування в адміністративній справі, 

до якого відносяться обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи 

заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають 

встановленню при ухваленні судового рішення (ч. 2 ст. 73 КАС України). 

Вказаний предмет: а) стосується лише обставин; б) не стосується прав та 

обов’язків; в) поширюється не лише на обставини публічно-правового спору 

(факти, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення), а включає й 

«інші» значимі для розгляду справи обставини (переважно, процесуального 

характеру: причини пропуску процесуального строку, підстави забезпечення 

доказів тощо). Оскільки відповідні факти встановлюються для підтвердження 

наявності/відсутності прав чи обов’язків (і процесуальних, і матеріальних), 

але не є тотожними до цих елементів правового положення суб’єктів 

правовідносин, будемо дотримуватися офіційного бачення предмету 

доказування: його націленості на факти/обставини, що лише в подальшому 

стануть підґрунтям для ідентифікації існуючих у осіб правових 

можливостей/необхідностей, не включаючи останні безпосередньо. 

Не зважаючи на відмічене застереження, наведені підходи розкривають 

сутність доказування доволі вичерпно, охоплюючи нею палітру активностей 

щодо: виявлення, витребування, збирання, закріплення, перевірки й оцінки 

доказів. Подібний підхід простежується і в судженнях І.О. Корецького, який 

пропонує під доказуванням в адміністративному судочинстві розуміти 

врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність суб’єктів 
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доказування, спрямовану на збирання, подання, оцінку, огляд, забезпечення, 

дослідження, витребування або тимчасове вилучення доказів з метою 

з’ясування об’єктивної істини та справедливого вирішення публічно-

правового спору [90, с. 54]. Хоча термінологічне позначення можливих 

маніпуляцій із доказами дещо й відрізняється, зміст їх є близьким та не 

потребує окремої уваги через достатню висвітленість у науковій літературі. 

Водночас, деякі вчені дотримуються думки, що під доказуванням в 

адміністративному процесі необхідно розуміти подання для аналізу суду 

інформації про певні події, дії або стан (юридичні обставини), що надають 

суб’єкти адміністративного процесу, чи витребування судом такої інформації 

за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або за власною ініціативою 

[212, с. 47]. Такий підхід обмежує зміст доказування лише інформаційно-

накопичувальною сутністю, що може викликати зауваження; адже 

акумулювання доказів не відображає процесуального призначення 

доказування, його фактовстановлюючої мети, і (як мінімум) не узгоджується 

зі змістом глави 5 розділу 1 КАС України, яка називається «Докази та 

доказування» і включає приписи не лише щодо подання та витребування, але 

й стосовно оцінки доказів. Подібне звужувальне трактування відображає 

організаційно-емпіричну сторону доказування та, скоріш за все, обумовлено 

предметом пізнання авторів; при цьому, воно чудово підходить для 

ілюстрації подвійності природи доказування, породжуючи ірраціональне 

прагнення пошуку окрім зовнішньої, ще й внутрішньої сторони відповідного 

процесу. Останнє виходить із позиції В.Г. Перепелюка, на думку якого 

процесуальне доказування складається з 4–х елементів: а) пізнавального 

(інформаційно-евристичного); б) комунікативного (фіксація й забезпечення 

передачі фактичних даних у часі й просторі); в) засвідчувального 

(підтвердження достовірності фактичних даних); г) обґрунтовуючого 

(використання доказів для встановлення істини) [141]. Останній елемент 

жодним чином не вписується в рамки організаційно-емпіричного сприйняття 



43 
 
доказування. 

Отже, в доказуванні можна виокремити зовнішню сторону, що 

репрезентується позицією В.В. Гордєєва та В.К. Колпакова, які зводять цю 

діяльність до збирання та подання для аналізу суду інформації про певні 

події, дії або стан (юридичні обставини), яку надають суб’єкти 

адміністративного процесу, чи витребування судом такої інформації за 

клопотаннями осіб, які беруть участь у справі, або за власною ініціативою 

для її дослідження та подальшої оцінки [83, с. 67]. Дослідження та подальша 

оцінка відмічаються як перспективна цінність, але не складові доказування. 

Таке суб’єктно-суб’єктивне розуміння доказування, яке хоча і може здатися 

неповним, в контексті предмету нашого дослідження дозволяє сформулювати 

попереднє припущення щодо «звільнення» від доказування: воно 

першочергово стосується емпіричної частини цієї активності та, ймовірно, не 

торкається (або є обмеженим щодо) оціночної функції суду та мотивувальних 

пріоритетів учасників справи. Названа функція та пріоритети втілюються у 

внутрішній стороні доказування, якою є розумово-аналітична діяльність, що 

відображається у дефініції М.К. Треушнікова: «доказування – це логіко-

практична діяльність осіб, які беруть участь у справі, а також суду по 

встановленню наявності або відсутності фактичних обставин, які мають 

значення для правильного вирішення справи» [37, с. 35]. Чи можуть 

учасники справи та особливо суд «звільнятися» від логічної діяльності по 

встановленню наявності або відсутності фактичних обставин, які мають 

значення для правильного вирішення справи? Відповідь – ні або, в будь-

якому разі, «не повністю». Адже навіть при звільненні та щодо підстав 

звільнення від доказування мислиннєво-пізнавальна роль суду, можливо й в 

іншому обсязі або статусі, але зберігається. Наприклад, відповідно до 

положень ч. 1 ст. 78 КАС України: «обставини, які визнаються учасниками 

справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву 

щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання». Сумнів же 
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виникає тільки як результат логіко-оціночного мислення. 

Для аналізу ж розумового (в т.ч. і обґрунтовувально-мотивувального) 

оперування учасників справи слід звернутися до суміжної із доказуванням 

категорії – «доведення». Чітке та зрозуміле розмежування відповідних 

понять надається у праці представників науки цивільно-процесуального 

права С.Я. Фурси та Т.В. Цюри, які до доказування зарахували 

регламентовану в певний порядок процесуальну діяльність зі збирання, 

витребування і надання суду доказів суб’єктами, що за цивільним 

процесуальним законодавством вправі надавати докази в конкретній справі 

на різних стадіях її розгляду, а до доведення – процес доказування та 

розумової і процесуальної діяльності, спрямованої на формування у судді 

переконання в достовірності юридичних обставин справи, і на цій підставі 

обґрунтованості вимог сторони [218, с. 21]. Наголосимо, що у формулювання 

доведення автори включають доказування та інші елементи (розумову і 

процесуальну діяльність), перетворюючи доведення на більшу за обсягом 

категорію (яка включає зміст доказування) та частково нівелюючи її 

«власний» зміст. Натомість, ми прагнули б слідувати ідеї максимальної 

диференціації понять, підтримуючи позицію про те, що процес доведення 

слід сприймати як спрямований на суддю обмін інформацією та судженнями 

про кваліфікацію правовідносин згідно з нормами законодавства, про 

юридичні обставини справи, процесуальні дії тощо, залишаючи прикладну 

активність за «доказуванням». Чи існує позитивно-правове підґрунтя для 

такої позиції? Аналіз термінології КАС України дозволяє сформулювати такі 

тези: 

1) доведення дійсно сприймається законодавцем як мислиннєво-

мотивувальна діяльність, спрямована на логічне оперування інформацією та 

побудову висновків. Що можна спостерігати у таких нормативних 

формулюваннях: «суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та 

вимогами апеляційної скарги …», «суд касаційної інстанції переглядає 
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справу в межах доводів та вимог касаційної скарги …», «у своїх поясненнях 

сторони та інші учасники справи можуть наводити тільки ті доводи, які 

стосуються підстав касаційного перегляду судового рішення» (ч. 2 ст. 308, 

ч. 1 ст. 341, ч. 7 ст. 344 КАС України). Видається, доводи – це судження і 

мотивування, що посилаються, зокрема, на обставини та докази, але не 

обставини і докази як такі. Відповідну змістовну відмінність доказів та 

доводів можна спостерігати також, аналізуючи приписи ч. 1 ст. 308 КАС 

України: «суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і 

додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість 

рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги»; 

2) доводи, як вид суджень, оперують доказами та можуть бути 

спрямованими на їх характеристику. Для підтвердження наведемо положення 

ч. 1 ст. 9 КАС України: «розгляд і вирішення справ в адміністративних судах 

здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості»; 

3) доводи мають бути підкріпленими доказами. Об’єктивну 

необхідність надання доказів для підкріплення своїх доводів хоча прямо й не 

відображено у процесуальних нормах, але зміст деяких із них дозволяє 

зробити висновок про це. Наприклад: «відмова від визнання обставин 

приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється, доведе, що вона 

визнала їх …», «висновок експерта, складений за результатами позасудового 

експертного дослідження, під час якого був повністю або частково знищений 

об’єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не 

приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість 

проведення додаткової та повторної експертизи …» (ч. 2 ст. 78, ч. 5 ст. 104 

КАС України). Наведені приписи чудово ілюструють той факт, що в певних 

випадках звичайних слів і суджень (зокрема, про можливість проведення 

додаткової експертизи) може виявитися недостатньо для переконання суду, 

що обумовить необхідність надання відповідних доказів; тобто, доказування 
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може виходити як неодмінна нагальність із доведення, навіть більше: 

доказування виступатиме засобом доведення. 

На підставі викладеного стає цілком очевидною неможливість повного 

розмежування змісту доказування та доведення: доказування забезпечує 

процес доведення, доведення може стосуватися питання належності засобів 

доказування тощо. Водночас, пропоноване науковцями включення 

доказування до змісту доведення теж викликає заперечення, адже: 

1) доказування відрізняється від доведення за колом суб’єктів. Чи 

здійснює суд доведення? Доведення – це донесення переконливості своїх 

суджень до суб’єкта сприйняття, а кого і в чому має переконувати суд? Як 

видається – нікого і ні в чому. Процесуальні вимоги про мотивованість 

судового рішення стосуються об’єктивної (так би мовити, феноменологічної) 

обґрунтованості акту і не адресуються судом зовнішнім суб’єктам якогось 

юрисдикційного оцінювання. Ще більш ілюстративними є випадки 

виконання судом, іноземним судом або закордонною дипломатичною 

установою судового доручення про збирання доказів; відповідні суб’єкти 

здійснюють доказування, але не доведення; 

2) одне доказування здатне породжувати декілька доведень. Якщо 

сторона подає докази, то на основі них вона може обґрунтовувати свої 

вимоги (тобто доводити), але й інша сторона спору може ці ж самі докази 

використати для доведення справедливості своєї правової позиції. Зібрані і 

подані учасником справи докази стають інструментом доведення як для 

нього, так і для всіх інших учасників. 

Таким чином, з формально-юридичної точки зору, доказування і 

доведення не є тотожними категоріями, але й жодна з них не охоплює 

повністю сутності іншої; співвідношення їх змісту може бути виражено через 

круги Ейлера «що перетинаються»: спільною для двох категорій частиною є 

доказування задля доведення та доведення на підставі власного (здійсненого 

тією ж особою) доказування, але й наявна відмінна/особлива частина кожної: 
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для доведення – це обґрунтовування, яке відбувається на підставі наданих 

іншими суб’єктами доказів, для доказування – це діяльність суб’єктів, які 

статусно (суд) або ситуативно не здійснюють адресно-мотивувальної 

активності. Подібне розрізнення опосередковано підтверджується 

структурою ч. 3 ст. 44 КАС України, в котрій як два самостійних права 

учасників справи зазначаються можливості: «2) подавати докази … 

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої 

доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і 

заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб». 

З’ясована специфіка «доведення» дозволяє більш осмислено оцінити 

існуючі відмінності у трактуванні доказування та висунути тезу про те, що 

«звільнення» відбувається саме від доказування, але не від доведення. 

Учасники справи зберігають можливість логіко-розумового обстоювання 

своїх правових позицій за допомогою обставин, яких звільнено від 

доказування, але, тим не менше, підтверджують справедливість їх 

юридичних домагань. Пояснення, міркування, аргументи щодо таких «нібито 

доказаних» обставин безперешкодно ставляться в основу вимог та заперечень 

учасників справи. Даний загальний висновок дозволяє поставити питання 

про термінологічну негармонійність третього речення ч. 2 ст. 78 КАС 

України: «у разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин 

вони доводяться в загальному порядку». Оскільки звільнення на підставі 

визнання відбувалося саме від «доказування», то і відмова від визнання має 

повертати обставини до загального порядку «доказування». Можливим же 

інструментом доведення такі обставини були і залишилися (незалежно від 

маніпуляцій із визнанням). Тому небезпідставною видається пропозиція 

щодо зміни зазначеного правового припису та його формулювання таким 

чином: «у разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин вони 

доказуються в загальному порядку». Принагідно зазначимо перспективність 

подібної термінологічної заміни для ч. 1 ст. 77 КАС України: «кожна сторона 
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повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та 

заперечення …». Обставини першочергово доказуються, доведенню ж 

підлягають позиції та судження – зокрема, і шляхом пізнавальних 

маніпуляцій із доказами [113, с. 105-109]. 

Звільнення від доказування відбувається відносно того, що у звичайних 

умовах (при відсутності підстав звільнення) підлягало б доказуванню певним 

суб’єктом. До того ж, в окремих випадках звільнені обставини може бути 

повернено до сфери «доказування». Тому обставинами, що звільняються від 

доказування, можуть бути лише ті факти, які входять (потенційно) до 

предмета доказування. Навіть більше, обставини, що звільняються від 

доказування, первинно входять до предмету останнього і лише після 

процесуального визнання підстав звільнення вони, ймовірно, з нього 

виключаються. Адже предмет доказування не є статичним протягом всього 

періоду розгляду справи (як мінімум, законодавство допускає його 

динаміку): підстава позову фактично починає формувати предмет 

доказування у справі, він уточнюється на підставі інших заяв по суті спору 

(відзиву, відповіді на відзив, заперечення – в них можуть зазначатися 

обставини, які визнаються стороною) та остаточно визначається судом на 

стадії підготовчого провадження. При цьому, вказана в п. 1 ч. 2 ст. 173 КАС 

України «остаточність» визначення предмета доказування є дещо умовною, 

оскільки подальша його динаміка не є абсолютно виключеною (та може 

відбуватися, зокрема, в результаті відмови сторони від визнаних нею раніше 

обставин). 

Предметом доказування є коло обставин (фактів), яких необхідно 

встановити по кожній адміністративній справі. Повторимося, відповідно до 

положень чинного процесуального законодавства предмет доказування 

включає: «обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або 

мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при 

ухваленні судового рішення». Перші переважно стосуються матеріально-
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правових питань (предмета публічно-правового спору), другі – 

процесуальних. Л.Я. Гончар та Р.О. Куйбіда вказують також, що до предмету 

доказування в адміністративній справі відносяться причини і умови, які 

сприяли правопорушенню та на підставі яких суд виносить окрему ухвалу 

[128, с. 216] відповідно до ст. 249 КАС України. Такі обставини є 

ситуативним елементом предмета доказування, наявність якого може бути 

встановленою (або не встановленою: якщо правопорушення з боку суб’єкта 

владних повноважень не виявлено судом, то і мова про його «причини і 

умови» не йде) лише в процесі розгляду і вирішення справи; що ще раз 

підтверджує тезу про динамічність предмета. Остання ж є, зазвичай, 

незначною та не виключає можливості суду вже при отриманні позовної 

заяви окреслити коло основних обставин, що підлягатимуть доказуванню. 

Законодавець опосередковано визнає вказаний факт через дефініцію 

адміністративних справ незначної складності, малозначність яких 

з’ясовується, зокрема, на основі предмета доказування та впливає на обрання 

форми адміністративного судочинства (див. п. 20 ч.1 ст. 4 та п. 10 ч. 6 ст. 12 

КАС України). 

Існування чи не існування обставин, які входять до предмета 

доказування, встановлюється за допомогою доказів. Доказами в 

адміністративному судочинстві, відповідно до положень ч. 1 ст. 72 КАС 

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

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення 

учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Має місце елементарний логічний взаємозв’язок: 

обставини, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін – це предмет 

доказування; всі фактичні дані, які містять інформацію про предмет 

доказування – докази. Чому ж тоді з’ясування предмету доказування за 

допомогою певних джерел/способів відображення/існування фактичних 

даних, які досліджуються нами та називаються підставами звільнення від 
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доказування (наприклад, преюдиція) не є доказом? Тут потрібно або 

передбачити виняток із визначення предмету доказування або із визначення 

доказу: або не всі значимі для справи обставини включаються до предмету 

доказування, або відповідні обставини можуть встановлюватися не лише 

доказами. Перша альтернатива видається більш придатною та знаходить 

підтвердження в доктрині процесуального права. Так, В.І. Тертишніков 

предмет доказування по цивільній справі визначає у вигляді такого рівняння: 

предмет доказування = (факти підстави позову + факти підстави заперечень 

проти позову) – (загальновідомі факти + преюдиційні факти + презюмовані 

факти для однієї сторони + визнані факти для іншої сторони) [205, с. 78]. 

Покращити рівняння можна було б лише в частині більш широкого 

представлення зменшуваного, адже не тільки в позові та запереченнях проти 

нього відображається фактична сторона правового спору, а також предмет 

доказування по справі (як відомо) охоплює і процесуально-значимі 

обставини. Автори Науково-практичного коментаря до Кодексу 

адміністративного судочинства України (за ред. І.Х. Темкіжева) 

представляють подібний алгоритм встановлення предмета доказування: 

1) визначення предмета (вимог) позову; 

2) визначення кола обставин, наявність яких відповідно до закону 

необхідна для застосування установлених ним правових наслідків, щоб 

ухвалити рішення щодо вимог позову; 

3) вилучення із цього кола обставин, які відповідно до КАС України не 

потрібно доказувати [128, с. 219]. 

Виходячи із цитованих суджень, звільнені від доказування обставини 

не входять до предмета доказування. Підтримуємо таке бачення, оскільки 

воно відповідає природі «звільнення» та законам логіки: не може щось 

виключатися зі сфери прикладного впливу, залишаючись водночас серед 

об’єктів останнього. Зауважимо, що не всі вчені розділяють подібних підхід. 

Зокрема, В.В. Гордєєв відносить загальновідомі, преюдиційні та визнані 
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факти до фактів, які «входять у предмет доказування, проте не підлягають 

доказуванню» [31, с. 150]. Передумову таких суджень вбачаємо у важливості 

категорії «предмет доказування», яка, окрім сфери доказування, набула 

загально-процесуального значення та забезпечує опис багатьох аспектів 

провадження. На теперішній час можна вести мову про декілька значень 

«предмета доказування»: суб’єктивно-зобов’язальне (яке орієнтується на 

сутність доказів та операцій з ними) та об’єктивно-з’ясовувально-

правозастосовне (яке визначає межі пізнання в адміністративному процесі). 

Розширювальне використання відповідного поняття є як зручним (через його 

лаконічність), так і численним (особливо в навчально-методичній літературі); 

але замість роздвоєння та сутнісної деформації усталеної категорії, 

прерогатива використання іншого словосполучення для позначення 

векторного аспекту процесуального пізнання (що ширше за доказування та 

буде окреслено в подальшому) видається більш привабливою, тим паче, що 

КАС України містить чимало варіантів: «обставини, які мають значення для 

справи» (ст. 38), «обставини, які мають значення для розгляду справи» (ч. 2 

ст. 73), «фактичні обставини справи» (ч. 3 ст. 47), «обставини, що належить 

з’ясувати у справі» (ч. 1 ст. 65), «обставини, що мають значення для 

правильного вирішення спору» (ст. 94), «обставини справи» (ст.ст. 196, 205, 

223), «предмет судового розгляду» (ч. 1 ст. 236), «фактичні обставини» 

(ст. 290), «істотні для справи обставини» (ч. 2 ст. 361) та ін. Враховуючи 

відмінності у змісті позначень, особливості їх використання в нормативних 

текстах та інструментальні можливості, віддаємо перевагу дефінієндуму 

«обставини справи» (які можуть з’ясовуватися або шляхом доказування або 

шляхом звільнення від доказування). 

В будь-якому разі, звільнення від доказування стосується обставин 

(фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших 

обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Що 

потребує узгодження зі змістом ч. 1 ст. 72 та ч. 2 ст. 73 КАС України, яке 
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може бути здійснено шляхом доповнення ч. 2 ст. 73 після слова «рішення» 

словами «окрім обставин, звільнених від доказування з підстав, передбачених 

ст. 78 цього Кодексу». Сутність же доказів має бути визначеною у ч. 1 ст. 72 

КАС України шляхом посилання на «предмет доказування», а не 

перерахунку його складових [115, с. 74-75]. 

Схожу ситуацію із неточністю формулювань через залишення поза 

увагою випадків звільнення від доказування вбачаємо в положеннях ч. 3 

ст. 242 КАС України: «обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі 

повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з 

наданням оцінки всім аргументам учасників справи». Насправді ж, мова має 

йти про повно і всебічно з’ясовані обставини у справі, яких: або 

підтверджено доказами, або обґрунтовано звільнено від доказування. 

Наголосимо, що оскільки звільнення від доказування є можливим 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 виступають підставою нівелювання логіко-

мотивувальної, мислиннєвої, кваліфікаційної чи іншої 

нефактовстановлюючої активності суб’єктів справи. Стосовно преюдиції 

таке правило прямо зазначено в п. 7 ст. 78 КАС України: «правова оцінка, 

надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов’язковою 

для суду». Стосовно ж інших підстав звільнення від доказування 

аналогічного правового припису не існує, але загальний висновок все одно 

залишається справедливим: підстави звільнення від доказування містять, 

визнану законом достовірною та достатньою, інформацію про факти 

(обставини), але не самі факти. Як справедливо зазначає А.Ю. Осадчий, факт 

– це явище об’єктивної соціальної дійсності. Факти існують незалежно від 

того, чи знають про них особи, що приймають участь у розгляді 
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адміністративної справи. А фактичні дані, тобто відомості про факт – це 

інформація, за допомогою якої можна пізнати факт. Отже, за допомогою 

доказів відбувається пізнання фактів, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Фактичні дані визнаються в якості доказів … [75, с. 228]. 

Оскільки підстави звільнення від доказування теж несуть в собі інформацію 

про обставини справи, дозволяють зробити висновок про 

наявність/відсутність цих обставин – вони являються фактичними даними. 

Лише відсутність кореляції із нормативно встановленими засобами 

доказування та виключення «доказаних» такими юридичними інструментами 

обставин із предмету доказування не дозволяє зарахувати їх до кола доказів. 

Водночас, в доказів і підставах звільнення від доказування є онтологічна 

спільність – і перші, і другі виступають фактичними даними. Осмислення 

останніх дозволяє: 

а) виявити суміжну та більш загальну до досліджуваної теми 

проблему – нечіткість розмежування в офіційних текстах понять «факт» та 

«фактичні дані». Наприклад, в ст. 244 КАС України зазначено: «Під час 

ухвалення рішення суд вирішує: 1) чи мали місце обставини (факти), якими 

обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони 

підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для 

вирішення справи, та докази на їх підтвердження …». В другому питанні, як 

видається, мова все-таки має йти про факти/обставини, адже: 

визначення предмета доказування, окрім обставин щодо предмета 

спору (яких згадано у першому запитанні), відсилає до «інших, які мають 

значення для вирішення справи» саме обставин; 

докази – це фактичні дані, тому змістовно друге питання (у 

формулюванні законодавця) звучить: «чи є інші фактичні дані, які мають 

значення для вирішення справи, та фактичні дані на їх підтвердження» (що 

вважаємо абсурдним). 

У зв’язку із чим пропонуємо внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 244 КАС 
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України і викласти його таким чиом: «чи є інші обставини (факти), які мають 

значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження»; 

б) обставини, які можуть безпосередньо сприйматися судом і 

відбуваються перед судом (це переважно факти процесуального значення), 

зазвичай не входять до предмету доказування. Якщо суд спостерігає і без 

додаткових засобів (зокрема, експертизи) сприймає факт, йому не потрібні 

фактичні дані. Як узагальнює А.С. Штефан, безпосереднє пізнання є 

результатом прямого впливу об’єкта пізнання на органи відчуттів суб’єкта 

пізнання. При безпосередньому пізнанні об’єктом чуттєвого сприйняття 

виступає сам предмет пізнання, знання прямо дається відповідним об’єктом і 

свідомо не обґрунтовується, не перевіряється і не оцінюється суб’єктом. 

Безпосереднє пізнання має місце у тому випадку, коли суд візуально 

спостерігає факти, з наявністю яких правова норма пов’язує певні юридичні 

наслідки. Знання, що виникає при безпосередньому пізнанні, є знанням про 

факти, а не про докази, що є властивістю опосередкованої форми пізнання. У 

чистому вигляді безпосереднє пізнання може застосовуватися відносно 

фактів, що не потребують спеціальних знань для їх пізнання і доступні для 

безпосереднього чуттєвого сприйняття. Для безпосереднього пізнання 

доступні тільки факти, що відбуваються у теперішньому часі і в межах 

можливостей органів відчуття людини. При цьому вірогідність судових 

помилок зводиться до мінімуму і одночасно зростає переконаність 

сприйнятих судом фактів [232, с. 68]. Названа специфіка безпосереднього 

пізнання викликала цілком справедливі судження про рідкість випадків 

безпосереднього сприйняття судом юридичних фактів [36, с. 211] та про 

природу доказування як виключно опосередковану форму пізнання [38, 

с. 168-169] обставин справи. Уточнимо прикладний сектор висвітленої 

безпосередності: сприйняття судом очевидних обставин справи 

безпосередньо не потребує доказування цих явищ за допомогою висновків 

експерта, показання свідків, письмових, речових чи електронних доказів; але 
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вказане не торкається і не заперечує процесуальної істини про 

безпосередність дослідження судом доказів, а також не стосується явищ, 

осмислення яких вимагає спеціальних знань, та не виключає можливості 

безпосереднього сприйняття ознак доказів (але не фактів). Таким чином 

безпосередність пізнання має місце у доказуванні, але останнє (виходячи з 

його природи) є не потрібним при безпосередньому спостереженні судом 

обставин справи, що можуть бути сприйнятими людиною без спеціальних 

засобів чи знань. Існування останніх вже встановлено судом через пряме 

споглядання, а тому не детермінує нагальність пошуку та оцінки інформації 

про такі обставини. Спеціалізуючи сказане до предмета нашого дослідження, 

можемо стверджувати, що підстави звільнення від доказування не 

поширюються на безпосередньо спостережувані судом дії чи події. 

Наприклад, ч. 1 ст. 146 КАС України передбачає: «До учасників судового 

процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення 

порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень 

судді (головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного 

вчинення таких дій – видалення із залу судового засідання». Невиконання 

учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми у судовому 

засіданні, розпоряджень судді відбувається в присутності суду та ним прямо 

сприймається, а тому відповідний факт і не підлягає доказуванню, і не може 

бути звільненим від доказування як преюдиційний факт, як визнана 

учасниками справи обставина чи як загальновідомий факт. Стосовно 

останнього наголосимо, що спостережуване явище просто не потрібно буде 

аналізувати на предмет «загальновідомості» (зокрема, чи відоме воно 

невизначеному колу осіб), якщо суд його прямо пізнає. Підтримуємо думку 

О.В. Бауліна щодо прикладної переважності описаного виду недоказового 

(на наш погляд) пізнання: «процесуальноправові факти, як правило, до 

розгляду справи по суті відношення не мають. Якщо матеріальноправові 

факти в більшості випадків пізнаються судом опосередковано, то 
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процесуальні навпаки – безпосередньо. У зв’язку із цим обставини 

матеріальноправового характеру, зазвичай, вимагають більш складної 

процедури доказування» [12, с. 65]. Дійсно, безпосередньо сприймаються 

переважно процесуально-правові факти; проте стосовно них відбувається не 

«полегшене» доказування, а «недоказування». Задля справедливості 

відмітимо, що обстоювана нами позиція має більше супротивників серед 

вчених, ніж прихильників. Відмінності в підходах науковців стосовно 

кваліфікації прямо спостережуваних обставин пояснюємо різницею у 

тлумаченні змісту доказування та частим ототожненням останнього із 

процесуальним (судовим) 1 пізнанням. 

Пізнання – це процес цілеспрямованого, активного відображення 

дійсності в свідомості людини, засвоєння того що існує поза свідомістю і 

незалежно від суб’єкта пізнання. В юридичній літературі зазвичай виділяють 

побутове, наукове та процесуальне пізнання2. При цьому одні вчені 

визначають доказування як вид (а отже і частину) процесуального пізнання 

[3, с. 119], а інші – наголошують, що поняття «доказування» є ширшим за 

поняття «пізнання», оскільки включає до свого змісту не лише пізнання 

фактів, а й діяльність, спрямовану на підтвердження і документальне 

засвідчення правильності одержаного знання [68, с. 23]. Водночас, 

прихильники другого підходу самі ж і визнають діалектичну єдність 

розумової і процесуальної діяльності у пізнанні [70, с. 306], підтверджуючи 

цим не лише мислиннєву сутність пізнання, позбавляючи доказування 

«власної» змістовної частини та приводячи судження у гармонію до 

усталеного підходу: в пізнанні існує логіко-мислиннєва та фактично-

організаційна частини, а доказування є видом пізнання (в його ідентичних 

частинах). 

1 В межах адміністративно-процесуальної проблематики подібне ототожнення є допустимим, але на рівні 
загальнотеоретичної юриспруденції або з огляду на специфіку інших процесів (в першу чергу кримінального) 
можуть виникати, обумовлені нетотожністю термінології, заперечення. 
2 Хоча в філософських працях часто виокремлюються й інші види: миттєво-досвідне, мистецьке, релігійно-
містичне тощо.  
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Але чи охоплюється процесуальне пізнання лише доказуванням? 

Мабуть ні. Наявність/відсутність обставин справи встановлюється не лише на 

основі доказів; якщо говорити про звільнення від доказування, то це і є 

яскравим прикладом «позадоказового» процесуального пізнання. На основі 

відміченого робимо заперечний висновок: звільнення від доказування не є 

звільненням від пізнання; навіть більше: якщо звільнення від доказування 

дозволяє вважати факти (обставини справи) встановленими, то воно є (поряд 

із доказуванням) одним із видів процесуального пізнання. 

Порівняння двох встановлених узагальнень («звільнення від 

доказування не є звільненням від доведення» та «звільнення від доказування 

не є звільненням від процесуального пізнання») вимагає здійснити 

застереження про недопустимість ототожнення доведення та пізнання. Як 

мінімум, вони є різноспрямованими видами активності: перше спрямовано 

назовні, до сприймаючого суб’єкта, а друге – характеризується 

суб’єктоцентризмом, внутрішнім (певною мірою навіть рефлексійним) 

вектором. 

Чи будь-яких елементів предмета доказування може бути звільнено від 

доказування? Чинне законодавство не передбачає загальних для підстав 

звільнення обмежень щодо їх прикладного втілення. Тому якщо обставина 

входить до предмета доказування (вище вже виявлено один вид обставин, які 

не входять до нього), вона є потенційно «звільнюваною». Проте це не 

виключає випадків незастосовуваності окремих підстав звільнення від 

доказування, обумовлених природою останніх. Наприклад, визнання не може 

стосуватися обставин, що потребують безпосереднього встановлення судом 

(існування поважних причин неподання суб’єктом владних повноважень 

відзиву на позов тощо). 

Погляди науковців стосовно кола суб’єктів доказування в 

адміністративному процесі різняться. Деякі дослідники притримуються 

позиції, що виходить із традиційного визнання в юрисдикційних (в 
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т.ч. деліктних) провадженнях трьох видів суб’єктів доказування: лідируючий 

суб’єкт; особи, що є заінтересованими в результатах розгляду справи; особи, 

що сприяють розгляду справи. Певну модернізацію такого бачення наводить 

Я.С. Калмикова, котра суб’єктами доказової діяльності визнає осіб, які: 

1) беруть участь у формуванні системи доказів у справі (збирання, перевірку, 

дослідження, оцінку доказів) (суд, експерт та спеціаліст); 2) мають право на 

активну участь у процесі доказування з метою захисту своїх прав та інтересів 

(позивач, відповідач, треті особи, свідки) [68, с. 23]. Однак, не дивлячись на 

заміну критерію групування, основне та найбільш спірне питання 

вирішується Я.С. Калмиковою ствердно: експерти, спеціалісти та свідки є 

суб’єктами доказування. Натомість, М.П. Мельник обстоює протилежну 

позицію: «інші учасники адміністративного процесу не можуть бути 

суб’єктами доказування» [123, с. 40]. Підтримуємо останній підхід, 

керуючись судженнями І.В. Решетникової, яка серед критеріїв для виділення 

суб’єктів доказування визначає наявність матеріально-правової і/або 

процесуально-правової заінтересованості в наслідках розгляду справи [173, 

с. 24], та констатуючи схильність положень КАС України до закріплення 

активної ролі щодо доказування саме за судом та учасниками справи. 

Специфіка доказування, здійснюваного учасником справи, полягає у 

його подвійному можливо-належному значенні: п. 2 ч. 3 ст. 44 КАС України 

передбачає право учасників справи «подавати докази»; п. 4 ч. 5 ст. 44 КАС 

України передбачає обов’язок учасників справи «подавати наявні у них 

докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати 

докази». 

Тобто, доказування виступає для відповідних суб’єктів і правом, і 

обов’язком. Подібна право-зобов’язальна конструкція єдиного варіанту 

поведінки зазвичай спостерігається в публічному праві при характеристиці 

владних повноважень [195, с. 211], які являються правами на певні заходи у 

взаємовідносинах із фізичними чи юридичними особами, що при наявності 
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достатніх підстав повинні бути реалізованими, оскільки їх належне втілення 

– обов’язок перед суспільством і державою [101]. Не дивно, що у відповідних 

аспектах право-обов’язок більше тяжіє до свого зобов’язального змісту [219, 

с. 137]. Проте подання доказів учасниками справи не становить єдиної 

нероздільної правомочності; навпаки, можемо чітко розмежувати: 

доказування виступає первинно мірою можливої поведінки суб’єкта і тільки 

у випадках, прямо передбачених законом або судом, перетворюється на 

елемент сфери належного. 

Правила розподілу обов’язку доказування між учасниками спору 

характеризуються відомою «прихильністю» адміністративного процесу до 

приватної особи. Зокрема, «в адміністративних справах про протиправність 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо 

доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається 

на відповідача» (ч. 2 ст. 77 КАС України). Тобто для суб’єкта владних 

повноважень доказування відносно більше проявляється в якості обов’язку. 

Приватна ж особа стає суб’єктом доказового зобов’язання з огляду на: 

ймовірність витребування відповідних доказів судом (що має 

обмеження, передбачене ч. 3 ст. 77 КАС України); 

прагнення забезпечити свої юридичні домагання, чого може не статися 

з огляду на загальне правило розподілу обов’язку: «кожна сторона повинна 

доказати ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення». 

Якщо учасник справи не зобов’язаний здійснювати доказування 

відповідно до закону або ухвали суду, відповідна діяльність виступає для 

нього лише в якості права. 

Термін «звільнення» (виключаючи його використання для позначення 

випадків припинення трудових чи службових правовідносин) застосовується 

у юриспруденції переважно в значенні «звільняти»: забирати, вивільняючи з 

того, що стискує, зв’язує, обмежує і т. ін. в рухах, заважає в чому-небудь; 

позбавляти кого-небудь чогось обтяжливого або зайвого, небажаного; 
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вилучаючи з якого-небудь процесу, робити вільним, незайнятим [192, с. 482]. 

Звичайно, під «звільненням», першочергово, розуміється виключення 

суб’єктивної нагальності виконання певного зобов’язання. Отже, підстави 

звільнення від доказування першочергово дозволяють не реалізовувати 

обов’язок доказування. Враховуючи правила розподілу цього обов’язку в 

адміністративному судочинстві (передбачені ст. 77 КАС України), можна 

зробити висновок, що звільнення від доказування відповідної обставини 

може виключати необхідність: 

1) стороні доказувати обставину, на якій ґрунтуються її вимоги та 

заперечення. 

2) суб’єкту владних повноважень здійснювати доказування якоїсь 

обставини, що підтверджує правомірність його рішення, дії чи бездіяльності 

в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

такого суб’єкта. 

3) надати витребувані судом докази на підтвердження обставин, які в 

подальшому були «звільнені». 

Звільнення від обов’язку доказування відбувається незалежно від виду 

учасника справи – публічна адміністрація чи приватна особа. Окрім того, 

звільнення від доказування обставини виключає і настання негативних 

наслідків невиконання обов’язку. Адже обов’язок доказування (як і будь-яке 

інше правове зобов’язання) забезпечується ймовірністю негативної реакції на 

протиправну бездіяльність: застосування заходів процесуального примусу 

(тимчасове вилучення доказів для дослідження, штраф), несприятливі 

рішення стосовно визнання наявності/відсутності обставини справи (ч. 5 

ст. 77 КАС України: «Якщо учасник справи без поважних причин не надасть 

докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він 

посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів»; як виходить із 

логіки припису, рішення щодо відповідного факту, при відсутності інших 

фактичних даних, буде супроти процесуальних пріоритетів особи, яка «не 
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надала»). Звільнення ж від доказування обставини повністю виключає 

обов’язок доказувати для зобов’язаного учасника справи та знімає існуючу 

загрозу правового примусу чи негативного стимулювання. 

Чи обмежує звільнення від доказування право (учасників справи) та 

правомочність (суду) на доказування? Так. Підстави звільнення від 

доказування обумовлюють виключення обставини із предмета доказування, а 

отже і недопустимість учасникам справи подавати докази на підтвердження 

«звільненої» обставини, її існування/неіснування вже вважається 

встановленим. Це правило поширюється і на суд в частині його «активної 

ролі» щодо доказування. Тому відносно звільнених від доказування обставин 

суд теж не може «пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з 

власної ініціативи» чи «витребувати докази» (ч. 3 ст. 77 та ст. 80 КАС 

України). Описане «звільнення» (як би недоречно це не звучало) від права та 

правомочності доказування не є абсолютним. Воно корелюється на належне 

дотримання правил звільнення та на специфіку окремих його підстав. Проте, 

за загальним правилом, звільнення від доказування нівелює як відповідний 

обов’язок, так і більшість відповідних доказових можливостей. В подібному 

контексті формулювання «звільнення від обов’язку доказування» (яке стало 

звичним для вітчизняного правового простору) виявляється однобічним. 

Підтвердження думки знаходимо і в формулюваннях окремих підстав 

звільнення від доказування, за якими факти: «не підлягають доказуванню», 

«не потребують доказування», «є обов’язковими для адміністративного 

суду». Хоча словосполучення і відображають різну міру імперативності (яку 

буде висвітленою у наступному розділі роботи), але вони додатково 

ілюструють зваженість найменування ст. 78 КАС України «Підстави 

звільнення від доказування» (які деформують-урізають все доказування, а не 

лише його «належну» частину). Натомість, формулювання ч. 4 ст. 104 КАС 

України не є технічно довершеним: «Висновок експерта, складений за 

результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був 
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повністю або частково знищений об’єкт експертизи, який є доказом у справі, 

або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для 

звільнення від обов’язку доказування». Хоча ситуативно завершальне 

словосполучення може видатися і придатним, воно все-одно не відображає 

прикладної повноти звільнення від доказування, однобічно відсилаючи до 

необхідної міри поведінки. 

Звільнення в праві (в т.ч. процесуальному) здійснюється не тільки «від 

чогось», але й «для чогось». Якщо звернутися до випадків звільнення від 

виконання окремих видів публічних зобов’язань, можна виявити, що кожен із 

них характеризується власною метою. Так: 

1) інститут звільнення від кримінальної відповідальності має на меті 

запобігання небезпечним наслідкам злочинів шляхом надання особі 

можливості звільнення від відповідальності за умови добровільної заяви про 

вчинений злочин або вчинення дій, спрямованих на усунення суспільно 

небезпечних наслідків злочину, а також стимулювання цих осіб до 

повідомлення органам влади або правосуддя про вчинені злочинні дії [127, 

с. 78]. Суттєвим стимулом такої зацікавленості у сфері кримінально-

правових відносин може бути або повне звільнення від кримінальної 

відповідальності, або ж суттєве пом’якшення кримінально-правових 

наслідків, насамперед, покарання. Створення такого стимулу, на думку 

О. Єрмака, не повною мірою узгоджується із загальними принципами 

кримінальної відповідальності, оскільки при реалізації положень даного 

інституту особа, яка вчинила злочин, не несе встановленої законом 

кримінальної відповідальності (звільняється від неї). Однак такий компроміс, 

наприклад, із учасником злочинної організації, є виправданим метою 

розкриття факту створення злочинного формування і притягнення до 

кримінальної відповідальності всіх його учасників, запобігання настанню 

шкідливих наслідків злочинної діяльності організації, а також сприяє 

реалізації основних завдань кримінально-правової боротьби зі злочинністю 
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[57, с. 88-89]. 

2) податкові пільги є високоефективним інструментом, який має за 

мету стимулювання розвитку певних видів діяльності, галузей та регіонів 

[134, с. 157]. А метою отримання податкових пільг підприємствами у 

спеціальних економічних зонах під інвестиційні проекти є зменшення 

податкового навантаження шляхом нарахування податків та зборів та 

використання цієї суми для подальшого фінансування інвестиційного 

проекту [7]. 

3) суд, враховуючи майновий стан сторони та на основі відповідного 

клопотання, може звільнити її від сплати судового збору. При цьому 

дискреція правозастосовного органу є обмеженою нормативно окресленими 

підставами звільнення, якими може виступати [165]: співвідношення розміру 

судового збору до доходу людини (коли він перевищує 5 відсотків річного 

доходу фізичної особи); особливість соціального, в т.ч. і обумовленого ним 

майнового, положення позивача: військовослужбовці, одинокі матері 

(батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з 

інвалідністю, члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї та ін.; значимість 

предмету позову (захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, 

відшкодування шкоди здоров’ю). Вбачається, метою звільнення від сплати 

судового збору виступає забезпечення доступності судового захисту 

основоположних елементів статусу особи, а також доступності судового 

захисту (щодо будь-яких питань) для вразливих верств населення. 

Отже, звільнення від необхідної за загальним правилом міри поведінки 

допускається лише задля забезпечення правової або юридично важливої 

цінності. Якщо остання відсутня, важко артикульована або недостатньо 

сутнісна, це детермінує небезпідставні запитання стосовно нагальності та 

справедливості такого звільнення. Зокрема, відсутність до кінця зрозумілої 

мети звільнення «фрілансерів» від торговельного податку у Німеччині 

породила дискусію з приводу можливого анулювання цієї пільги [76, с. 8]. 
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Слід вказати, що фахівці Вищого адміністративного суду України 

(припинений) відмічали, що метою звільнення від доказування є 

процесуальна економія, а також недопущення відмінної (чи протилежної) 

офіційної ідентифікації одних і тих же обставин у різних судових рішеннях 

[128, с. 224]. Керуючись у даному підрозділі критерієм предметної рівності 

(який забезпечує внутрішню узгодженість звільнення від доказування та 

вимагає пошуку таких характеристик, що є властивими для всіх його 

підстав), маємо наголосити на специфічності другої із названих вище цілей, 

яка першочергово описує саме преюдицію. Тому загальною і первинною (що 

не виключає особливостей, обумовлених природою окремих підстав) метою 

звільнення від доказування є процесуальна економія. Остання є характерною 

для адміністративного процесу (через концепцію bona fides, виражену в КАС 

України принципом неприпустимості зловживання процесуальними 

правами), для процесуального встановлення обставин справи загалом та 

проявляється і в підставах звільнення від доказування, і в доказуванні (через 

окремі його юридичні інструменти; наприклад, належність доказів). 

Водночас, належність доказів покликана як зекономити ресурси, так і 

виключити можливі інформаційні маніпуляції через посилання на 

негативні/позитивні дані про суб’єкта, які не стосуються предмета 

доказування. Таку змістовність та поліцінність (існування, поряд з основною, 

додаткової позитивно-впорядковуючої мети для окремих підстав) 

допускаємо і стосовно звільнення від доказування. 

Процесуальна економія (як прагнення до спрощення процесу, усунення 

дублювання процесуальних дій, пришвидшення провадження, найкоротшого 

строку розгляду і вирішення адміністративної справи тощо) не є самоціллю, а 

обумовлюється (при необхідності також і обмежується) завданням 

адміністративного судочинства щодо справедливого, неупередженого та 

своєчасного (без невиправданих зволікань) вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин задля ефективного захисту прав, свобод та 
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інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень. 

Аналіз положень КАС України, які передбачають різні «звільнення» 

(окрім фізичного визволення), дозволяє дійти висновку про заборону зняття 

із суб’єкта необхідної міри поведінки у випадку, коли така не є вчиненою, 

але вчинення її є можливим. Врахування останнього аспекту законодавцем та 

правозастосовним органом було проілюстровано вище на прикладі 

звільнення від сплати судового збору. Стосовно ж першого, процитуємо ч. 5 

ст. 121 КАС України: «Пропуск строку, встановленого законом або судом 

учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних 

дій, не звільняє такого учасника від обов’язку вчинити відповідну 

процесуальну дію». Якщо дія не є вчиненою, то ймовірність звільнення 

виключається. Переносячи вказаний силогізм на доказування, робимо просте 

припущення про недопустимість звільнення у випадках, коли обставина 

справи не є встановленою. Тільки виконаність фактовстановлюючої ролі 

учасників справи та, особливо, суду дозволяє виправдати звільнення від 

певного сегменту доказування. Це змушує ще раз констатувати той факт, що 

звільнення від доказування не є звільненням від процесуального пізнання; 

навпаки, процесуальне пізнання супроводжує процедуру звільнення від 

доказування і лише визнання обставини пізнаною робить логічним 

звільнення. У зв’язку із цим, фактовстановлюючі волевиявлення учасників 

справи та суду є невід’ємним елементом звільнення від доказування: 

визнання учасниками обставин та відмова від визнання, висновок суду про 

дійсність обставин та добровільність їх визнання, прийняття судом відмови 

сторони від визнання, визнання судом обставин загальновідомими. Подібний 

підхід дозволяє: 

1) вести мову про нагальність пізнавального волевиявлення суду щодо 

підстав звільнення від доказування. Так, ст. 78 КАС України побудована із 

пріоритетним посиланням на роль суду, який оцінює належність та 
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допустимість підстав звільнення від доказування; 

2) усвідомити мотиви та передумови винятків, які існують стосовно 

звільнення від доказування. Зокрема, ч. 5 ст. 78 КАС України закріплює: 

«Обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у 

господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної 

сили, можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала 

участі у справі, в якій такі обставини були встановлені». Саме 

недопустимість ігнорування прерогатив учасника справи на процесуальне 

утвердження її обставин обумовлює існування цитованого правового 

припису, який додатково утверджує неодмінність завчасного волевиявлення 

та констатації (як процесуальної істини) пізнаності стосовно звільнюваних 

від доказування обставин; 

3) зважено вирішувати дискусійні та спеціально не унормовані питання 

звільнення від доказування. Наприклад, стосовно загальновідомих фактів 

КАС України містить лише одне речення: «Обставини, визнані судом 

загальновідомими, не потребують доказування» (ч. 3 ст. 78). Споглядаючи 

припис формально-логічно, виявляємо лише одного суб’єкта названої 

активності. Чи долучаються учасники справи до встановлення 

«загальновідомості», чи можуть вони доводити, мотивувати та процесуально 

протиборствувати з відповідного приводу? Відповідь буде надано у 

наступному розділі дисертаційної роботи, але обґрунтована вище 

універсальна характеристика звільнення від доказування робить таку 

відповідь досить прогнозованою та очевидною. 

Звільнення від доказування є самостійним процесуальним заходом (в 

значенні сукупності дій або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь 

[192, с. 380]), який характеризується індивідуально-ситуативною 

встановлюваністю обставин конкретної справи шляхом судового 

дискреційного правозастосування. Закон встановлює підстави звільнення від 

доказування, порядок та умови їх застосування, але придатність, присутність 
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та виконаність цих підстав перевіряється лідируючим суб’єктом в кожній 

справі/випадку окремо. Якщо звільнення від доказування потребує 

правозастосовного розсуду суду, то відповідний адміністративно-

процесуальний захід (його результати) має неодмінно відображатися в 

процесуальних документах. Це може бути ухвала стосовно окремої підстави 

звільнення від доказування (ухвала про визнання певної обставини 

загальновідомою), що переважно вчиняється в протокольній формі, або інше 

судове рішення, в якому обґрунтовується і/чи констатується звільнення 

певної обставини від доказування (ухвала про закриття підготовчого 

провадження та призначення справи до судового розгляду, рішення суду 

першої інстанції). 

Перерахуємо висвітлені в даному підрозділі загальні властивості 

звільнення від доказування, які відображають його онтологічну природу у 

порівнянні із близькими юридичними категоріями та процесуальними 

інструментами: 

1). «Звільнення» відбувається від доказування, але не від доведення. 

Учасники справи зберігають можливість логіко-розумового обстоювання 

своїх правових позицій за допомогою обставин, яких хоч і звільнено від 

доказування, але, тим не менше, які підтверджують справедливість їх 

юридичних домагань. Пояснення, міркування, аргументи щодо таких «нібито 

доказаних» обставин безперешкодно ставляться в основу вимог та заперечень 

учасників справи. 

2). Звільнення від доказування відбувається відносно того, що у 

звичайних умовах (при відсутності підстав звільнення) підлягало б 

доказуванню певним суб’єктом. Тому, обставинами, що звільняються від 

доказування, є лише ті факти, які потенційно могли би входити до предмета 

доказування. 

3). Звільнення від доказування є можливим лише стосовно обставин 

(фактів), а тому преюдиція, визнання або загальновідомість не виступають 
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підставою нівелювання логіко-мотивувальної, мислиннєвої, кваліфікаційної 

чи іншої нефактовстановлюючої активності суб’єктів справи. 

4). Підстави звільнення від доказування є фактичними даними про 

обставини справи. Обставини, які можуть безпосередньо сприйматися судом 

і відбуваються перед судом, зазвичай, не входять до предмету доказування і 

не звільняються від доказування. Якщо суд спостерігає і без додаткових 

засобів (зокрема, експертизи) сприймає факт, йому не потрібні фактичні дані. 

Наприклад, ч. 9 ст. 18 КАС України закріплює: «У разі неможливості 

розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин більше п’яти 

днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим 

Кодексом, справа розглядається за матеріалами в паперовій формі, для чого 

матеріали справи невідкладно переводяться в паперову форму …». Названа 

«неможливість» виявляється безпосередньо судом, що виключає звільнення 

від доказування (як і доказування) відповідного факту. 

5). Обставини, яких було звільнено від доказування, не входять до 

предмета доказування по конкретній справі. Це відповідає природі 

«звільнення» та законам логіки: не може щось виключатися зі сфери 

прикладного впливу, залишаючись водночас серед об’єктів останнього. 

6). Звільнення від доказування не є звільненням від судового пізнання. 

Навпаки, процесуальне пізнання супроводжує процедуру звільнення від 

доказування і лише визнання обставини пізнаною робить логічним 

звільнення. Саме виконаність фактовстановлюючої ролі учасників справи та, 

особливо, суду дозволяє виправдати звільнення від певного сегменту 

доказування. 

7). Фактовстановлюючі волевиявлення учасників справи та суду є 

невід’ємним елементом звільнення від доказування. Їх відсутність, 

нехтування або спотворення робить дефектним «звільнення», що може 

виступити підставою для нівелювання останнього. 

8). Фактична універсальність звільнення від доказування, адже кожна 
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обставина, яка входить до предмета доказування, є потенційно 

«звільнюваною». Після ж звільнення, відповідно до ознаки № 5, факт 

виключається із предмету доказування по відповідній адміністративній 

справі. 

9). Суб’єктна універсальність звільнення від доказування, юридичні 

наслідки якого поширюються на всіх суб’єктів справи – публічна 

адміністрація чи приватна особа (як учасник справи), суд. Підстави 

звільнення від доказування обумовлюють виключення обставини із предмета 

доказування, а отже і недопустимість для будь-якого суб’єкта збирати, 

подавати, досліджувати, оцінювати докази на підтвердження/заперечення 

«звільненої» обставини. Якщо встановлення істини по справі вимагатиме 

протилежного, то лише повернення факту до предмета доказування 

(«відміна» звільнення) зробить допустимими названі пізнавальні маніпуляції. 

10). Змістовна універсальність звільнення від доказування, адже воно 

нівелює як відповідний обов’язок доказування, так і більшість відповідних 

доказових можливостей (це поширюється і на суд в частині його «активної 

ролі» щодо доказування). В подібному контексті формулювання «звільнення 

від обов’язку доказування» (яке стало звичним для вітчизняного правового 

простору та зустрічається у процесуальному законі) виявляється однобічним, 

оскільки залишає поза увагою те, що звільнення від доказування «звільняє» і 

від права доказувати (подібна специфіка є характерною лише для 

досліджуваного нами випадку судово-процесуального «звільнення»). 

11). Загальною і первинною (що не виключає особливостей, 

обумовлених природою окремих підстав) метою звільнення від доказування є 

процесуальна економія. 

12). Звільнення від доказування є самостійним процесуальним заходом, 

який характеризується тим що: 

придатність, присутність та виконаність передбачених законом підстав 

звільнення від доказування перевіряється лідируючим суб’єктом в кожній 
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справі/випадку окремо (тобто звільнення від доказування шляхом 

закріплення правового припису, що врегульовуватиме конкретне 

провадження без правозастосовної індивідуалізації, не є можливим); 

звільнення від доказування (його результати) має неодмінно 

відображатися в процесуальних документах. 

На основі виокремлених характерних рис звільнення від доказування 

можна оцінити повноту офіційно закріпленого переліку підстав звільнення 

від доказування, зваженість пропозицій науковців стосовно включення до 

них окремих випадків недоказування, що зустрічаються в адміністративному 

процесі. Так, відповідно до ст. 78 КАС України, підставами звільнення від 

доказування є: визнання обставин учасниками справи; визнання обставин 

судом загальновідомими; преюдиційне встановлення обставин. 

Разом із тим, фахівці-процесуалісти часто наголошують на 

необхідності додатково зарахувати до вказаних підстав також правові 

презумпції [123, с. 150; 184, с. 9-10]. Необхідно зазначити, що презумпція 

(від латинського слова preasumptio, що означає припущення) – це загальне 

правило, в якому відображаються стійкі, часто зустрівані зв’язки між 

подіями, фактами, припущення про існування будь-якого факту в певній 

типовій ситуації. «Припущення загалом є вірогідним висновком про 

невідомий факт, виведений із загальновідомого або доведеного факту 

способом досвіду» [231, с. 9]. Загальними ознаками презумпцій у праві є: 

вірогідність; раціональний зв’язок між фактами; умовне прийняття за істину; 

можливість спростування презумпції; нормативність [106, с. 75]. 

На думку Д.Д. Луспеник, під презумпцією слід вважати закріплене (або 

опосередковано закріплене) спеціальною процесуальною нормою 

припущення про наявність або відсутність юридично значимої обставини, 

яка перерозподіляє доказові обов’язки учасників процесу. Змістом презумпції 

завжди є інформація ймовірна, що в більшості випадків допускає можливість 

її спростування стосовно конкретного випадку [168, с. 659]. Уточнення про 
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переважність випадків ймовірного спростування дозволяє узгодити 

приведене розуміння презумпції із досягненнями загальнотеоретичної 

юриспруденції, де розрізняють спростовні та неспростовні презумпції. 

Водночас, вказане трактування презумпції цілком відповідає потребам 

процесуальних галузей права, представники яких [58, с. 126] часто 

наголошують на спростовуваності будь-яких презумпцій. Припущення ж, 

встановлені в матеріальному праві, стосуючись фактичних обставин, 

знаходять своє практичне застосування в процесі і звільняють сторони від 

доказування фактів, щодо яких їх встановлено [131, с. 336]. 

Основною презумпцією в адміністративному процесі, яка природно 

стосується доказування, є презумпція вини (інколи «винуватості» чи 

«неправомірності рішень, дій чи бездіяльності» [112, с. 294]) суб’єкта 

владних повноважень, рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржуються. Це 

спростовна презумпція, що застосовується у більшості адміністративних 

справ та першочергово виступає способом розподілу обов’язку доказування, 

своєрідним стимулом до активності в доказуванні. Основне відображення 

названої презумпції знаходимо у змісті ч. 2 ст. 77 КАС України: «В 

адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності 

свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких 

справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не 

були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли 

він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до 

прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних 

від нього причин». Друге речення цитованої процесуальної норми у своєму 

позитивному впливі виходить за межі адміністративного судочинства і 

сприяє впорядкуванню матеріальних та процедурних публічно-правових 

відносин1, змушуючи публічні адміністрації більше дбати під час прийняття 

1 Така роль не є винятковою для норм КАС України, приписи якого доволі часто мають позапроцесуальне 
значення (ч. 2 ст. 2 кодексу, закріплюючи критерії перевірки адміністративним судом рішень, дій чи 
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та обґрунтування своїх рішень. 

Вказана презумпція не є абсолютною та не означає автоматичного 

програшу суб’єкта владних повноважень, наприклад, у справі, де його 

представники не взяли участі. В даному випадку діятиме ще принцип 

офіційного з’ясування обставин справи, що вимагатиме пошуку істини 

судом. Відповідне правове припущення швидше говорить не про 

програшність позицій відповідача, а про завчасну (презюмовану) 

обґрунтованість вимог позивача, якщо відносно них відсутні заперечення. Як 

справедливо зазначає О.В. Умнова, презумпція вини не є абсолютною у 

судовому процесі, оскільки закон не звільняє адміністративний суд від 

обов’язку ухвалити справедливе і правосудне судове рішення. Проте 

презумпція вини позбавляє адміністративний суд необхідності перевіряти 

повідомлені позивачем обставини, якщо вони не викликають обґрунтованого 

сумніву [210, с. 66]. Відповідна позиція підтверджується і в Рішенні 

Конституційного Суду України від 16.06.2011 р. № 5-рп/2011: положення 

КАС України дають підстави стверджувати, що в адміністративному 

судочинстві діє презумпція неправомірності рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень, який зобов’язаний в порядку судової 

процедури, визначеної законом, довести суду правомірність своїх рішень, дій 

чи бездіяльності. Отже, адміністративне судочинство – це специфічний вид 

судочинства, де твердження особи про порушення прав вважаються 

правомірними, поки владний суб’єкт не доведе перед судом протилежне 

[179]. Дана позиція Суду дозволяє додатково констатувати, що розглядувана 

презумпція – це не звільнення від доказування (як суб’єктивного обов’язку), 

а спосіб визначення-покладення суб’єктивного обов’язку (розподілу 

обов’язку доказування). 

Отже, презюмований факт (протиправність рішення, дії чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень, робить відповідні критерії визначальними для публічних 
адміністрацій під час організації власної діяльності; ряд дефініцій, наданих в ст. 4 кодексу, є першочергово 
матеріально-правовими, але закріплені лише в процесуальному законі: «адміністративний договір», 
«публічна служба» тощо). 
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бездіяльності публічної адміністрації): залишається в предметі доказування; 

первинно доводиться-заперечується суб’єктом владних повноважень; може, 

при бажанні, доводитися-стверджуватися приватною особою, що є 

учасником справи; може, при виникненні необхідності чи обґрунтованого 

сумніву, доводитися в порядку реалізації «активної ролі» суду; закріплюється 

в КАС України та не потребує ситуативного визнання по кожній справі 

шляхом правозастосовного утвердження презумпції, що відображається у 

процесуальних рішеннях суду. Зазначене дозволяє вести мову про 

безпідставність пропозицій про зарахування презумпцій (зокрема, презумпції 

вини суб’єкта владних повноважень), як основи одностороннього умовного 

звільнення лише від обов’язку доказування (але не всього належно-

можливого його змісту), до підстав звільнення від доказування. 

Обґрунтованою видається позиція російської дослідниці М.С. Шакарян, яка 

виключає презюмовані факти із кола таких, що не підлягають доказуванню, 

оскільки, на загальне переконання, презумпції звільняють від доказування 

певних фактів тільки одну зі сторін, а інша – може представляти докази на 

спростування цих фактів або доводити їх відсутність, а також суд вправі і з 

власної ініціативи перевіряти існування презюмованих фактів [40, с. 172]. 

Натомість І.І. Осіпова вказує, що погляд на презумпції у сучасному 

публічному праві як на інструмент, який використовується виключно для 

встановлення процесуальних переваг громадян і юридичних осіб у спорах з 

суб’єктами владних повноважень, є спрощеним і не отримує підтвердження у 

практиці Європейського Суду, посилаючись на рішення у справі Фам Хоанг 

проти Франції [136, с. 70]. І в цьому аспекті необхідно зробити декілька 

застережень: презумпції у публічному праві першочергово сприймають як 

засіб розподілу обов’язку доказування (стимулювання доказової діяльності); 

публічне право, з огляду на його основоположну мету, переважно 

встановлює презумпції саме на користь приватного суб’єкта (хоча це не 

основне їх інструментальне покликання); у справі Фам Хоанг проти Франції 



74 
 
обов’язок доказування протиправної, за загальним правилом, поведінки 

покладався на правоохоронні органи, а обов’язок підтвердження спеціальних 

винятків, які роблять поведінку правомірною – на особу (такий розподіл 

цілком свідчить про прихильність до останньої та справедливе залишення 

основного тягаря доказування за органом обвинувачення). 

Презумпція вини суб’єкта владних повноважень деталізується (і 

частково посилюється) двома приписами чинного КАС України: 

1) ч. 4 ст. 77: «Суд не може витребовувати докази у позивача в 

адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за 

яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи 

інтересів». Це положення покликане захистити приватну особу від 

перекладання, всупереч презумпції вини суб’єкта влади, обов’язку 

доказування; 

2) ч. 9 ст. 80: «У разі неподання суб’єктом владних повноважень 

витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення 

причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати 

обставину, для з’ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її 

визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі 

неподання доказів позивачем – також залишити позовну заяву без розгляду». 

Це положення передбачає негативну процесуальну реакцію (але не заходи 

процесуального примусу) суду на випадок невиконання суб’єктом владних 

повноважень свого обов’язку подати витребувані докази. Одним із способів 

реакції може бути «визнання обставини, для з’ясування якої витребовувався 

доказ, або відмова у її визнанні». Оскільки виникає ситуація, коли 

існування/неіснування факту визнається судом без доказів, чи не є це ще 

однією підставою звільнення від доказування. Висновок про визнання без 

доказів робиться на основі наступних суджень: 

а) ч. 9 ст. 80 КАС України закріплює чотири варіанти реакції суду на 
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факт неподання витребуваних доказів: «визнання обставини, для з’ясування 

якої витребовувався доказ», «відмова у визнанні обставини, для з’ясування 

якої витребовувався доказ», «розгляд справи за наявними в ній доказами», 

«залишення позовної заяви без розгляду». Відносно останнього варіанту 

принагідно зазначимо, що його викладення у ч. 9 ст. 80 КАС України 

створює прикладну невизначеність: залишення позову без розгляду 

відбувається при неподанні витребуваних доказів будь-яким позивачем, чи 

лише тим, який є суб’єктом владних повноважень? Відповідь знаходимо в 

п. 9 ч. 1. ст. 240 КАС України, де така підстава є сформульованою більш 

універсально: «Суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо … 

позивач у визначений судом строк без поважних причин не подав 

витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору»; 

б) якщо суб’єкт владних повноважень виступає у справі відповідачем, 

то неподання ним витребуваних судом доказів може призвести до одного з 

трьох наслідків: «визнання обставини, для з’ясування якої витребовувався 

доказ», «відмова у визнанні обставини, для з’ясування якої витребовувався 

доказ», «розгляд справи за наявними в ній доказами». Розподілимо варіанти 

залежно від того, чи є будь-які докази на підтвердження відповідних 

обставин справи: 

якщо на підтвердження/заперечення певної обставини у матеріалах 

справи є докази, а витребувані додаткові докази не булу подано публічною 

адміністрацією – відповідачем, то логічним є «розгляд справи за наявними в 

ній доказами». Відповідне положення гармонізує із більш загальним 

приписом, закріпленим в ч. 5 ст. 77 КАС України: «Якщо учасник справи без 

поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження 

обставин, на які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних 

доказів». При цьому зміст цитованої норми створює ірраціонально-

стилістичне відчуття про те, що назване «вирішення» на підставі наявних 

доказів відбудеться супроти процесуальних пріоритетів суб’єкта владних 
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повноважень, який знехтував своїм зобов’язанням; 

якщо на підтвердження/заперечення певної обставини у матеріалах 

справи докази відсутні, а витребувані докази не було подано публічною 

адміністрацією – відповідачем, то тільки в такому випадку (вбачається) суд 

може здійснити «визнання обставини, для з’ясування якої витребовувався 

доказ» або «відмовити у визнанні» відповідної обставини. І знову ж таки, 

з’являється впевненість, що розглядуване «визнання» (стверджувальне або 

заперечне) спрямовуватиметься не на користь домагань суб’єкта влади. Адже 

визнання є наслідком невиконання останнім своїх процесуальних 

зобов’язань. Протиправна процесуальна бездіяльність має знаходити осуд з 

боку лідируючого суб’єкта процесу, а не супроводжуватися будь-якими 

сприятливими для порушника правовими фікціями чи презумпціями. 

Даний осуд традиційно виражається у застосуванні процесуального 

примусу, серед засобів якого для розглядуваної ситуації доречними можуть 

бути два: «тимчасове вилучення доказів для дослідження судом» («у разі 

неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, 

що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може 

…» – ч. 1 ст. 147 КАС України) та штраф (серед підстав якого 

«неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, 

або неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних 

повноважень» – п. 3 ч. 1 ст. 149 КАС України). Водночас, адміністративне 

судочинство насичено численними процесуально-забезпечувальними 

ускладненнями1 для особи, що нехтує його правилами та вимогами. Як інший 

приклад, що теж передбачає визнання обставини, можемо згадати положення 

ч. 1 ст. 107 КАС України: «У разі ухилення учасника справи від подання до 

суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, 

документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, 

суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має 

1 Тобто, невиконання процесуального зобов’язання може мати наслідком як заходи процесуального 
примусу, так і процесуальні ускладнення для порушника. 
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значення, може визнати встановленою обставину, для з’ясування якої 

експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні». 

Проведений аналіз дозволив виявити випадки визнання судом певних 

обставин встановленими, що сутнісно являються правовою реакцією суду на 

невиконання процесуального зобов’язання учасником справи (своєрідне 

негативне стимулювання). Правова природа такого визнання обставин судом 

є подібною до презумпцій. Але останні, зазвичай, характеризуються 

нормативно-правовою інструктивністю, а не правозастосовною 

встановлюваністю. Чи узгоджується той факт, що у розглядуваних випадках 

обставини «можуть» (а можуть і «ні») визнаватися судом із онтологією 

презумпцій? Відповідь ствердна, хоча застосування презумпції на основі 

розсуду і є доволі рідкісним явищем. Р.Д. Ляшенко допускає дискреційно-

прикладну інституціоналізацію презумпцій, вказуючи: «нормативний 

механізм презумпції передбачає, що презумпції закріплюються у 

нормативно-правових та правозастосовних актах» [106, с. 55]. 

Слід також вказати, що Ю.О. Сєріков вважає, що за критерієм 

обов’язковості для суду презумпції можна класифікувати на: обов’язкові та 

умовно-обов’язкові. Виходячи з цього поділу, вчений виділяє чотири види 

презумпцій: 1) імперативні презумпції з визначеним у законі основним 

фактом. Законодавець прямо і точно формулює основний факт презумпції, 

при доведеності якого суд зобов’язаний прийняти презюмований факт. 

Наприклад, презумпція батьківства; 2) імперативні презумпції з основним 

фактом, що конкретизує розсуд суду. Презумпції цього виду передбачають 

обов’язок суду прийняти презюмований факт за наявності основного факту, 

що визначений на основі судового розсуду; 3) диспозитивні презумпції з 

визначеним у законі основним фактом. Презумпції цього виду 

характеризуються тим, що суд може застосовувати презюмований факт при 

встановлені основного факту в законі на власний розсуд. Наприклад, у 

випадку ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам 
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необхідних матеріалів, документів або від участі в експертизі, суд може 

визнати факт, для з’ясування якого була призначена експертиза, або 

відмовити у його визнанні; 4) диспозитивні презумпції з основним фактом, 

що конкретизує розсуд суду [190, с. 72-75]. Отже, випадки визнання 

адміністративним судом певних обставин встановленими, що є реакцією на 

протиправну процесуальну бездіяльність, слід вважати диспозитивними 

презумпціями. 

Такі презумпції значно більше, порівняно із презумпцією вини суб’єкта 

владних повноважень, є подібними до підстав звільнення від доказування. 

Для них є характерними такі властивості останніх: поширеність на 

обставини, що потенційно належать до предмета доказування; звільнення 

відбувається саме стосовно обставин та не виключає можливості учасників 

справи здійснювати доведення; визнання обставин є самостійним 

процесуальним заходом, а його результати знаходять процесуальне 

закріплення. Наявні, водночас, і ознаки звільнення від доказування, 

присутність яких у диспозитивних презумпціях встановити доволі складно, з 

огляду на обмеженість нормативного впорядкування відповідних випадків 

судового «визнання»: обов’язковість попереднього фактовстановлюючого 

волевиявлення суб’єктів процесу; незвільнення від процесуального пізнання; 

фактична універсальність; суб’єктна універсальність. Звичайно, можна 

спробувати розв’язати відповідні дилеми на основі загальних приписів та 

фундаментальних засад адміністративного судочинства, але ми до цього 

вдаватися не будемо, адже деякі властивості субделіктного визнання судом 

обставин однозначно не відповідають ознакам звільнення від доказування: 

підстави такого визнання не являються фактичними даними про 

обставини справи. Навіть навпаки, визнання відбувається у ситуації 

відсутності інформації про той чи інший факт. Тут доказова активність 

знімається саме через неможливість доказати наявність/відсутність 

обставини, на відміну від звільнення від доказування, яке відбувається через 
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встановленість факту (виконаність пізнавальної необхідності). Ситуація є 

подібною до звільнення від сплати судових витрат, підґрунтям чого є 

майновий стан (який виключає здатність особи їх покрити), але не зняття 

актуальності питання як при звільненні від доказування; 

метою розглядуваного визнання обставин є першочергово не 

процесуальна економія, а стимулювання учасників справи до активної 

доказової діяльності через встановлення та застосування несприятливих 

процесуальних наслідків; 

визнані в результаті диспозитивної презумпції обставини не 

обов’язково виключаються із предмета доказування. Як зазначає 

Д.В. Черемнов, до предмета доказування у справі включаються факти-

підстави дії презумпції, факти, за допомогою яких спростовуються факти-

підстави дії презумпції та презюмовані факти, а також в деяких випадках до 

предмета доказування можуть входити й самі презюмовані факти [224, с. 13]. 

Виходячи із цього: презюмовані факти можуть входити в предмет 

доказування (як на нас, у висвітлених випадках «визнання» вони дійсно 

входять, адже будь-які нормативні вказівки на протилежне є відсутніми, що 

дозволяє керуватися загальним розумінням предмета); факти, за допомогою 

яких спростовуються презюмовані факти, входять до предмету доказування, 

що дозволяє стверджувати про наявність в учасників справи можливості 

надавати докази на їх підтвердження, тобто збереженість доказових прав і 

нівелювання визнанням лише однойменного зобов’язання. 

Таким чином, визнання судом існування/відсутності обставин справи в 

результаті застосування диспозитивної презумпції не є підставою звільнення 

від доказування, оскільки не володіє мінімум такими ознаками останніх як: 

інформаційна наповненість (є фактичними даним про обставини справи); 

ключова детермінованість принципом процесуальної економії; виключеність 

звільненої обставини із предмета доказування; змістовна універсальність 

(усунення і обов’язку, і прав на доказування). 
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Адміністративний процес, окрім презумпцій, є насиченим також 

випадками недоказування обставин, що констатуються на основі правових 

фікцій. Фікція – це те, що не відповідає дійсності, не існує або видаване з 

певною метою за дійсне; вигадка, витвір фантазії [132, с. 656]. Під фікцією у 

праві розуміють такий спосіб мислення, який допускає або прямо визначає 

правовою нормою визнання відомого неіснуючого факту існуючим або, 

навпаки, існуючої обставини неіснуючою [122, с. 54]. Прикладами 

нормативного визнання існуючими обставин, що насправді не відбулися (або 

рідше – є «невідомими»), в адміністративному судочинстві є: 

1) ч. 7 ст. 88 КАС України: «Доручення іноземного суду про вручення 

виклику до суду чи інших документів вважається виконаним у день, коли 

особа або її представник … відмовилися від їх отримання …»; 

2) ч. 10 ст. 126 КАС України: «Вручення повістки представнику 

учасника справи вважається також врученням повістки і цій особі»; 

3) ч. 11 ст. 126 КАС України: «У разі повернення поштового 

відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду 

причин, вважається, що така повістка вручена належним чином»; 

4) ч. 1 ст. 128 КАС України: «Особа, яка відмовилася одержати 

повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового 

засідання»; 

5) ч. 7 ст. 264 КАС України: «Якщо оголошення опубліковано 

своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином 

повідомлені про судовий розгляд справи»; 

6) ч. 9 ст. 290 КАС України: «З моменту опублікування оголошення 

вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про 

розгляд зразкової справи»; 

7) ч. 3 ст. 296 КАС України: «Апеляційна скарга може містити 

клопотання особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого 

клопотання вважається, що особа не бажає брати участі у судовому засіданні 
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суду апеляційної інстанції». 

Наведені випадки яскраво демонструють приклади, коли обставини, що 

не відбулися (або як в останньому випадку – є невідомими) вважаються 

існуючими на підставі закону, а тому стають загальнообов’язковими і, 

відповідно, не доказуються. Подібні правові фікції найчастіше в 

адміністративному процесі зустрічаються серед правил судових викликів і 

повідомлень. 

О.В. Ульяновська відмічає: юридична природа фікції визначається тим, 

що вона закріплена у відповідному правовому акті і тому має силу 

загальнообов’язкового припису. Її нормативні властивості виражаються в 

тому, що вона, як правило, відокремлює ті чи інші обставини, додаючи їм 

значення юридичних фактів, здатних мати значення при розгляді 

правозастосовчим органом, до якого надійшла у провадження справа. 

Регулятивний вплив фікції полягає у тому, що за її допомогою 

забезпечується визначена стійкість прийнятого акта застосування права в 

ситуації, коли виявлена непоправна невідомість [209, с. 99-100]. 

Чи виступає фіктивна реальність, модельована задля стійкості 

правозастосування, підставою звільнення від доказування? Як видається – ні. 

В першу чергу, це пов’язано із тим, що фіктивні обставини не входять (і 

потенційно не можуть входити) до предмета доказування; натомість, 

ідентифікація обов’язку-права доказувати є неодмінною передумовою 

«звільнення» від цього виду процесуальної активності. 

Дослідники зазначають, що сама фіктивна обставина (настання чи 

ненастання відшукуваної обставини), не дивлячись на те, що вона має для 

сторін безпосереднє юридичне значення, не входить до предмета 

доказування, оскільки не існує в дійсності, а тому не може бути ані 

доведеною, ані спростованою. Крім того, закон не пов’язує жодних правових 

наслідків із доведенням чи спростуванням фіктивної обставини [224, с. 13]. 

Тобто, навіть якщо учасником справи буде доведено, що він не знав та не був 
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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 дії правової 

фікції, закріпленої в ч. 7 ст. 251 КАС України: «Якщо копію судового 

рішення вручено представникові, вважається, що його вручено й особі, яку 

він представляє». Відповідна властивість доволі точно розкрита 

В.В. Вапнярчуком, який, розмежовуючи сутність правових презумпцій та 

фікцій, наголошує на юридичній значущості спростування презумпції (саме 

ця ознака є головним критерієм відмежування презумпцій від фікцій. Якщо 

спростування має юридичне значення – це презумпція, якщо ж ні – то це 

фікція). Крім неможливості спростування ці поняття відрізняються й тим, що 

презумпція, ймовірно, істинна, фікція ж істинною бути не може (остання 

надає правового значення завідомо неіснуючому або малоймовірному). 

Відмінність презумпцій від фікцій ще й у тому, що вони мають різне 

значення відносно процесу доказування. Якщо презюмування, по суті, 

представляє собою пізнавальний прийом, то фікції до процесу пізнання 

ніякого відношення не мають, а їх природа є чисто інструментальною, вони є 

необхідними лише для досягнення певних практичних результатів [23, с. 327-

328]. 

Отже, правові презумпції та фікції не виступають (хоча із цим і не всі 

фахівці погоджуються) підставами звільнення від доказування, адже: перші 

насправді не «звільняють», а тільки розмежовують доказування; другі – 

закріплюють юридичний обов’язок визнавати неіснуючі факти, котрі навіть 

не є потенційно доказуваними. 

Ще одним видом встановлюваних без доказування обставин є ноторні 

факти, яких буде розглянуто у наступному розділі роботи, з огляду на їх 

часте ототожнення/визнання одним із видів/відмежування від 

загальновідомих фактів. 
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1.3. Методологія пізнання інституту звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві 

 

У назві підрозділу використано термін «інститут» для позначення 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, що вимагає 

окремого означення рис інституційності предмету нашого пізнавального 

пошуку. Адже інститутом є не будь-яка сукупність правових приписів, а 

лише така, що володіє рядом необхідних ознак. Слід вказати, що в літературі 

«інститутом» називають різні елементи різних галузей юриспруденції, 

порівнюючи які можемо стверджувати про значну кількісну, методологічну, 

предметну диференційованість таких елементів системи права. 

В процесуальних галузях очевидно відмінні за обсягом елементи 

називаються «інститутами». Зокрема, мова про: інститут арешту судна для 

забезпечення морської вимоги у господарському процесі [189, с. 36-48]; 

інститут порушення кримінальної справи [41, с. 299-309]; інститут 

екстрадиції у кримінальному провадженні [108, с. 86-91]; інститут наказного 

провадження в господарському процесі [201, с. 16]; інститут відводу судді [9, 

с. 35-43]; інститут відповідальності у господарсько-процесуальному праві 

[73, с. 154-156]; повернення позовної заяви як процесуальний інститут [85, 

с. 94-99] тощо. Цікавим є визначення адміністративної процедури як 

інституту адміністративного права [18, с. 140-150]. 

В адміністративному судочинстві як інститути теж ідентифікують 

явища різного обсягу і, навіть, різного рівня: адміністративна юстиція як 

інститут судового захисту прав людини від порушень з боку влади [95]; 

інститут адміністративного позову [46, с.103-105]; інститут процесуальної 

співучасті [13, с. 222-227]; інститут представництва [144, с. 108-114]; 

інститути зустрічного позову, доказів і доказування, врегулювання спору за 

участю судді, відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову [196] 
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тощо, а також звільнення від доказування та його окремі підстави. Таким 

чином, науковці визнають інститутами і більш загальні до розглядуваного 

предмету утворення (адміністративне судочинство загалом, докази і 

доказування), і саме звільнення від доказування, і окремі його складові 

(наприклад, преюдицію [43, с. 52-56]). Трапляються навіть випадки, коли в 

одній і тій же праці спочатку йде мова про інститут звільнення від 

доказування, а потім – про інститут визнання обставин учасниками справи 

(що є лише однією з підстав «звільнення») [59, с. 23, с. 25]. В загальному 

підсумку, виникає безглуздий масив інститутів, який (з огляду на останній 

приклад) навіть не можна пояснити відмінністю предметів пізнавального 

пошуку різних фахівців: окремі підстави звільнення від доказування 

(преюдиція, загальновідомі обставини та визнані сторонами факти) є 

інститутами, що входять до змісту інституту «звільнення від доказування», 

що є частиною інституту «докази і доказування», що є складовою інституту 

«адміністративне судочинство» – це інститути в інституті, в інституті, в 

інституті. Такий конгломерат різнопорядкових, але однаково 

ідентифікованих-іменованих явищ дозволяє підняти два більш системні 

питання: 

1). Розмитість застосування категорії «інститут» у вітчизняному праві. 

Якщо подивитися з іншого боку, можна вести мову про її «універсальність», 

але сутності це не змінює: поняття володіє настільки нечіткими (ймовірно 

навіть ірраціональними) та суб’єктивно оцінюваними ознаками, що 

різноманітні за обсягом, змістом та прикладним значенням аспекти правової 

реальності можуть їм відповідати, кваліфікуючись дослідниками як правові 

інститути1. Волюнтаризм пізнавачів виключаємо з огляду на проілюстровану 

вище поширеність явища, що точно детермінується більш об’єктивними 

1 Ототожнення «правових інститутів» та «інститутів права» здійснюється виключно ситуативно, із 
одночасним визнанням справедливості розмежування категорій в загальнотеоретичній юриспруденції. 
Також, враховуємо часте позначення в якості «інститутів»: суб’єктів права (першочергово – носіїв влади); 
політико-правових інструментів, які поки-що не досягли рівня інститутів (і залишаються швидше 
інституціями). 
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чинниками, ніж звичайне прагнення до новизни. 

На думку Н.М. Пархоменко, інститут права – це сукупність 

відокремлених, взаємопов’язаних правових норм, що утворюють частину 

галузі права та регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин 

[139, с. 198]. Бержель Ж.-Л. зазначив: юридичні інститути – це комплекси 

юридичних правил, що організовані навколо однієї центральної ідеї, які 

утворюють єдине ціле, впорядковане в систему та перманентне [15, с. 315-

317]. О.Ф. Скакун виділяє такі ознаки інституту галузі права: а) регулює не 

всю сукупність якісно однорідних суспільних відносин, а окремі видові 

особливості (сторони, ознаки) одного роду суспільних відносин або здійснює 

особливі завдання, функції в цьому регулюванні, тобто має видову 

однорідність соціального змісту; б) володіє відносною нормативною 

самостійністю, стійкістю і автономністю функціонування, але на іншому 

рівні, ніж галузь права, є її підсистемою; в) формується об’єктивно, а не 

створюється штучно; має відособленість від інших інститутів права, його 

норми не можуть з волі законодавця переміщатися в межі іншого правового 

інституту; г) характеризується специфічністю засобів правового 

регулювання; д) втілює у своєму змісті особливу юридичну конструкцію, 

деякі загальні положення, єдині принципи; е) має можливість формувати 

загальні поняття у власних межах, які допомагають забезпечувати 

безпрогальність регульованих ним (інститутом права) відносин [191, с. 323]. 

А.М. Гаврилюк відмічає, що інститут права – це елемент певної галузі 

права та системи права в цілому, який є сукупністю відносно відокремлених 

норм права, об’єднаних специфічним предметом і методом правового 

регулювання, що покликаний забезпечити цілісне, відносно закінчене 

регулювання суспільних відносин певного виду [29]. 

«Відносна відокремленість», «якісна однорідність суспільних 

відносин», «відносна нормативна самостійність», «специфічність предмету» 

тощо спостерігається і в сукупності приписів, присвячених доказам та 
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доказуванню, і в преюдиційних нормативних правилах, і в звільненні від 

доказування. Останнє, з огляду на концентрованість нормативного 

регулювання (ст. 78 КАС України), єдність мети, процесуальних 

властивостей та прикладних наслідків, дійсно може вважатися інститутом 

адміністративного процесуального права (а в інструментально-

праксеологічному зрізі – інститутом адміністративного судочинства). 

2). Нагальність привнесення системності (хоча б контекстної 

термінологічної диференційованості) в названий масив інститутів (від 

найбільшого до найменшого): адміністративне судочинство → докази і 

доказування → звільнення від доказування → окремі підстави «звільнення». 

Відразу зауважимо, що адміністративне судочинство характеризується в 

якості інституту або в ранніх працях (присвячених початковому етапу 

становлення адміністративної юстиції [95]), або в роботах більш об’ємного 

характеру (зокрема, де адміністративний процес трактується широко [4, 

с. 40]). В сучасний період зваженішою видається точка зору фахівців, які 

трактують його як самостійну процесуально-правову галузь [82, с. 27-34], 

поряд із господарським, цивільним та кримінальним процесами. 

Розмежування інших «інститутів» (докази і доказування → звільнення 

від доказування → окремі підстави «звільнення»), видається, справедливо 

здійснити за допомогою понять поліінститут, інститут, субінститут. При 

цьому, докази і доказування є поліінститутом, у подвійному значенні 

приставки «полі» ([від грец. poli – багато] – перша частина складних слів, що 

відповідає поняттям «численний», «багато» [203, с. 567]). Зокрема, 

Я.С. Калмикова характеризує доказове право як поліінститут, який слугує 

базовим сегментом всіх процесуальних наук, предметом яких є розгляд та 

вирішення індивідуальних справ (спорів) в усіх сферах суспільного життя 

[68, с. 11]. В такій сутності і звільнення від доказування та його окремі 

підстави теж певною мірою є «полі». Водночас, докази і доказування 

(виключно в зрізі адміністративного процесу) є «полі» в аспекті складеності 
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його структури, що може бути позначеною як «складний інститут», котрий 

сам охоплює ряд інститутів (в т.ч. й інститут звільнення від доказування). 

Преюдиція, визнання обставин учасниками справи та загальновідомість 

фактів, у свою чергу, є субінститутами інституту звільнення від доказування. 

Субінститут права – сукупність правових норм, що регулюють певний 

різновид суспільних відносин [202, с. 498] в межах інституту. 

Слід вказати, що І.В. Орєхов відмічає важливу властивість відповідних 

категорій системи права: інститут права, що містить субінститути, має 

регулювати деякі загальні (для одного чи декількох, залежно від складу 

інституту) положення, в той час як субінституту відведена роль регулятора 

якоїсь особливої специфіки в рамках інституту [135, с. 53]. Враховуючи це, 

змушені визнати, що більшість загальних положень-властивостей звільнення 

від доказування є виведеними теоретично і лише двічі (одного разу прямо – в 

ч. 4 ст. 104 КАС України та одного разу, ймовірно, «серед іншого» – в ч. 3 

ст. 145 КАС України) приписи КАС України ведуть мову про «звільнення» 

як щось цілісне. Тому звільнення від доказування, першочергово, є 

інститутом галузі (в усіх її розуміннях) адміністративного процесуального 

права та лише окреслюється (формується) як нормативний (легістський) 

інститут. 

Підсумовуючи роздуми стосовно системи права, відмітимо: а) в 

міжгалузевому процесуальному зрізі доречно вести мову про ієрархію: 

складний поліінститут «докази і доказування» → поліінститут «звільнення 

від доказування» → полісубінститути окремих підстав звільнення від 

доказування; б) в межах адміністративного судочинства доречно вести мову 

про ієрархію: складний інститут «докази і доказування» → інститут 

«звільнення від доказування» → субінститути окремих підстав звільнення від 

доказування. 

З точки зору формальної логіки виникає також запитання про 

доречність розгляду звільнення від доказування як елементу утворення 
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«докази та доказування» (ст. 78 входить до однойменної глави КАС України). 

Адже, на перший погляд, «звільнення» (як констатація відсутності чогось) не 

може бути частиною такого «чогось» (як констатації його присутності). 

Проте в інститутах різних галузей права доволі часто зустрічається ситуація, 

коли винятки із сфери дії їх приписів (або підстави незастосування таких) 

зараховуються до змісту відповідних інститутів. 

Так, сімейно-правовий інститут усиновлення охоплює в т.ч. і норми 

про осіб, котрі не можуть бути усиновлювачами; ситуація є ідентичною: 

особа не виступає усиновлювачем, значить усиновлення нею не 

здійснюється, значить це не «усиновлення» (як іменується інститут). Втім, 

віддаючи перевагу діалектичній логіці, ми не схильні вбачати в подібній 

конструкції інститутів руйнування їх внутрішньої узгодженості; навпаки, 

винятки із сфери дії групи юридичних приписів визначають межі їх 

застосування, окреслюють границю їх позитивно-впорядковуючого впливу, 

зберігаючи цілісність та узгодженість групи. 

Подібну роль вбачаємо і в звільненні від доказування, яке все-таки 

справедливо зараховується до змісту складного інституту «докази і 

доказування», окреслюючи його прикладні рамки (прямо ідентифікуючи 

сектори, на які доказування «не заходить»). Тобто звільнення від 

доказування – це граничний (інструментально) інститут складного інституту 

доказування в адміністративному процесі, що, звичайно, не нівелює 

твердження про виключеність звільнених обставин із предмета доказування. 

Опосередковане підтвердження вказаної думки знаходимо в обґрунтованій 

вище послідовності належно прикладного осмислення «звільнення»: 

спочатку з’ясовуємо чи є обставина доказуваною і лише потім вирішуємо 

питання про її преюдиційність, загальновідомість чи визнання учасниками 

справи. 

Що стосується методології юриспруденції як системи підходів, методів 

і принципів наукового вивчення державно-правових явищ. Теоретичне 
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освоєння звільнення від доказування ми здійснювали і здійснюватимемо, 

орієнтуючись на виділення таких найпростіших рівнів пізнавальної 

діяльності: 1) філософсько-світоглядні підходи; 2) загальнонаукові методи; 

3) спеціальні методи [204, с. 27]. Первинну векторну роль у нашому 

дослідженні відіграє системний підхід – це сукупність загальнонаукових 

методологічних вимог, в основі яких лежить розгляд об’єктів як систем. До 

числа таких вимог відносяться: а) виявлення залежності кожного елемента 

від його місця і функцій у системі, з урахуванням того, що властивості цілого 

не можна звести до суми властивостей цих елементів; б) аналіз того, 

наскільки поведінка системи є зумовленою як особливостями її окремих 

елементів, так і властивостями її структури; в) дослідження механізму 

взаємодії системи і середовища; г) вивчення характеру ієрархічності, 

притаманного даній системі; д) забезпечення всебічного багатоаспектного 

опису системи; є) розгляд системи як динамічної цілісності, що розвивається 

[137, с. 33]. Вбачається, саме системний підхід і, базований на ньому, 

системно-структурний метод, вже дозволив визначити місце звільнення від 

доказування в адміністративному процесуальному праві та складному 

інституті доказування (як двох систем різного рівня), а також сприятиме 

(сподіваємося) зваженому пізнанню окремих підстав звільнення від 

доказування (як структурних елементів цього інституту). 

Необхідно зазначити, що інколи науковцями вводиться узагальнене 

поняття системності, що включає своїми компонентами системний підхід, 

системний метод та системну теорію, які відрізняються за своїм змістом та 

функціональними призначеннями. У дисертаційній роботі поняття 

системного підходу має інтегративне значення, що включає [124, с. 34]: 

принцип діяльності, зорієнтований на формування світоглядної позиції під 

час розгляду звільнення від доказування; теоретико-методологічний підхід, 

призначення якого – надати пояснення та систематизувати феномени 

процесуальної дійсності, визначити серед них місце, яке займають підстави 
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звільнення від доказування, що передбачає виконання пізнавальної та 

методологічної функцій. 

Окрім ключового, юридичне дослідження може послуговуватися й 

додатковими методологічними підходами, які сприяють вирішенню складних 

наукових чи прикладних проблем, змінюючи ракурс їх теоретичного 

«споглядання». Варто звернути увагу на природно-правовий 

(юснатуралістичний) підхід до оцінювання юридичних явищ. Указана 

методологія виходить із того, що право не дарується державою, а існує у 

свідомості людей, норми права формуються в суспільстві та диктуються 

потребами людини, а не велінням держави. Вираженням природного права є 

невід’ємні, невідчужувані права людини. На них повинні спиратися норми 

позитивного права, що дає змогу правам людини визначати права влади 

(держави), а не навпаки. Але тільки проголошення цих прав є недостатнім 

для повноцінного життя суспільства. Невідчужувані права людини повинні 

дійсно реалізовуватися. Слід вказати, що забезпечення реалізації прав 

людини прихильники природно-правових поглядів покладали й покладають 

на державу, доводячи, що вона є тим соціально-політичним інститутом, який 

покликаний, передусім, охороняти природне право [27, с. 19; 52, с. 174]. 

Виражається, ілюструється, поширюється та переноситься в юридичну 

практику названий вид праворозуміння через принцип верховенства права, 

який: називається в ст. 8 Конституції України (хоча в даній статті розкрито 

лише деякі його формальні, але не сутнісні сторони); змістовно викладений в 

ст. 3 Конституції України – через утвердження людиноцентристської 

ідеології державно-правового буття; вичерпно, як закритий перелік вимог і 

правил, не визначений і не може бути визначений у жодному правовому акті, 

адже верховенство права (виступаючи ідеалом справедливості) може вносити 

свої цінності у все нові й нові суспільні відносини та пов’язані з ними 

юридичні ситуації [220, с. 434-437]. Подальший же розвиток 

людиноцентризму може бути спрямований не лише на розміщення людини у 
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«центр» пріоритетів публічної влади, але й на залучення громадян до 

вирішення публічних справ, формування і організаційне забезпечення їх 

активної соціальної позиції [51, с. 106].  

Слід наголосити на тому, що верховенство права як ключовий принцип 

спільних цінностей, на яких базується сучасний цивілізований світ [107, 

с. 19], та як невід’ємний елемент системи цінностей, покладених в основу 

становлення і розвитку європейського правопорядку після Другої світової 

війни [88, с. 51]: по-перше, стало ідейною передумовою-стимулом 

формування адміністративної юстиції в Україні; по-друге виступило 

фундаментальною засадою для розбудови адміністративного судочинства 

(ст. 6 КАС України). Саме тому вивчення адміністративного процесу 

загалом, а також його окремих складових не є можливим без постійного 

врахування the rule of law, яке додатково може виступити ще й дієвим та 

істинним засобом розв’язання складних аспектів судочинства. Названі 

правоглядні засади, з точки зору методології, виражаються в аксіологічному 

(ідеологічному) підході, який спирається на ідеї, цінності і дає можливість 

з’ясувати якості та властивості праводержавних явищ і процесів, здатних 

задовольнити потреби окремої особи і певного суспільства, а також ідеї та 

спонукання у вигляді норми й ідеалу [191, с. 14]. 

В процесі дослідження загальних властивостей звільнення від 

доказування ми завжди керуємося надбаннями верховенства права, а також: 

а) вже зверталися до таких сегментних ціннісних орієнтирів як завдання 

адміністративного судочинства, мета звільнення від доказування, 

прихильність розглядуваного виду юстиції до приватної особи тощо; 

б) плануємо визначити додаткові правові цінності, які виступають 

передумовою окремих підстав звільнення від доказування. 

Діалектичний метод виступив основним методологічним засобом 

пізнання сутності звільнення від доказування, його співвідношення із 

доказуванням, характеристики підстав звільнення від доказування, 
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спрямовуючи та обумовлюючи результати наукового пошуку на основі 

ключових принципів діалектичного пізнання: історизм, об’єктивність, 

конкретність, детермінізм, розвиток, протиріччя. Звичайно, залишаємо 

осторонь вульгаризовані ідеї матеріалістичної діалектики щодо вирішального 

впливу економічного базису на всі сторони держави і права, щодо 

обов’язковості «класового навантаження» в будь-яких політико-правових 

явищах. Адже очищена від рудиментів радянського періоду та гармонійно 

доповнена іншими методами, діалектика (як видається) має зберігати 

засадничу роль в методології права. Як слушно зазначає П.М. Рабінович, 

методологічний плюралізм не повинен перетворюватися на методологічну 

сваволю, оскільки таке перетворення не сприятиме, а перешкоджатиме 

формуванню знань, адекватних предмету пізнання. Щоб запобігти такій 

загрозі, слід враховувати такі загальнометодологічні постулати, яких маємо 

дотримуватися: 1) об’єктивна обумовленість методів дослідження його 

предметом; 2) необхідність встановлення єдиної істини, вірогідність якої 

можна довести і перевірити за посередництвом певного об’єктивного 

критерію; 3) неодмінним показником прийнятності, еврестичності певного 

дослідницького підходу (методу) має бути його спроможність сприяти 

виявленню, розкриттю соціальної сутності явищ, що вивчаються [170, с. 215-

216]. З огляду на вже частково пізнану сутність звільнення від доказування, а 

також дієвість застосування різних інструментів у процесі такого пізнання, 

до загальнонаукових методів дослідження, що детермінуються природою 

звільнення від доказування, додатково (поряд із діалектикою та згадуваним 

системно-структурним методом) відносимо: 

1) функціональний метод, який виступив методологічною основою для 

цільового пізнання «звільнення», з’ясування ролі, яку воно відіграє в 

адміністративному судочинстві; 

2) метод сходження від абстрактного до конкретного, що розкриває 

оптимальну послідовність пошуку загального і специфічного у кожній 
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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; від характерних рис преюдиції, фікції, презумпції, 

виведених в межах загальнотеоретичної юриспруденції, до характерних рис 

преюдиції, фікції, презумпції в адміністративному судочинстві; від 

методології наукового пізнання до методології наукового пізнання 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві тощо; 

3) формально-логічні методи: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, 

аналогії. Зокрема, аналіз преюдиції, загальновідомих та визнаних учасниками 

справи обставин, умов їх застосування, дозволив синтезувати деякі загальні 

ознаки інституту звільнення від доказування; знання структури багатьох 

приватно- та публічноправових інститутів (які зазвичай охоплюють і 

виключення зі сфери їх застосування) дозволив індуктивно прийти до 

висновку про справедливість розміщення інституту звільнення від 

доказування у структурі складного інституту «докази і доказування»; 

встановлення того, що предмет доказування охоплює лише обставини 

(факти), дозволило дедуктивно визначити некоректність формулювання п. 2 

ч. 1 ст. 244 КАС України. 

Формально-логічним методом наукового пізнання є й аналогія, за 

допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі того, 

що вони мають подібність із іншими. Ступінь імовірності (вірогідності) 

умовиводів по аналогії залежить від кількості східних ознак у порівнюваних 

явищ (чим їх більше, тим більшу ймовірність має висновок). Аналогією 

(греч. analogia – відповідність, подібність) називається такий умовивід, коли з 

подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ дійсності, які в 

цілому різні, робиться висновок про подібність інших ознак цих предметів, 

явищ [81, с. 60-61]. 

У процесі дослідження визначено, що докази і доказування мають 
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онтологічну спільність – являються фактичними даними. При цьому докази 

характеризуються такими ознаками як: належність, допустимість, 

достовірність, достатність. Вважаємо прийнятним спробувати, за аналогією, 

наділити відповідними властивостями підстави звільнення від доказування. 

Просто замінюючи терміни у висловлюваннях про докази (технічно), 

допускаємо що підстави звільнення від доказування (як вид фактичних 

даних): 

1) повинні мати відношення до предмету доказування, тобто – 

стосуватися справи [141, с. 215]. Це ознака належності підстави звільнення 

від доказування (на основі відповідних рис доказів), яка повинна 

підтверджувати/заперечувати обставини, що мають значення для справи. 

Вказане, зокрема, виражається через встановлену потенційну належність 

звільнюваних фактів до предмету доказування. І якщо суд може визнавати 

неналежними докази, то він, відповідно, може визнати неналежними і 

підстави звільнення від доказування (якщо, наприклад, загальновідомий факт 

не стосується обставин справи); 

2) повинні бути одержаними та закріпленими у встановленому законом 

порядку [141, с. 215]. Це ознака допустимості підстави звільнення від 

доказування, що відсилає до перевірки зовнішньої форми вираження 

фактичних даних та з’ясування правомірності (в т.ч. добровільності) 

фактовстановлюючих волевиявлень стосовно обставин справи. Саме 

допустимість підстави звільнення від доказування вбачаємо в приписі ч. 1 

ст. 78 КАС України про те, що: «Обставини, які визнаються учасниками 

справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву 

щодо … добровільності їх визнання». Наголосимо, допустимість є ознакою 

конкретних фактичних даних, а тому вона має з’ясовуватися щодо кожної 

підстави звільнення від доказування та кожного доказу. Іншими словами, 

допустимість є властивістю оформленої інформації та підлягає окремому 

з’ясуванню стосовно одиничного джерела фактичних даних, а не їх 
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сукупності чи групового ефекту. У зв’язку з цим, вважаємо дещо 

некоректним формулювання ч. 3 ст. 91 КАС України: «Якщо показання 

свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути 

також допитані. За відсутності можливості допитати особу, яка надала 

первинне повідомлення, показання з чужих слів не може бути допустимим 

доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання 

не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з 

правилами цього Кодексу». Підґрунтям нашого бачення виступає така 

послідовність простих суджень: 

допустимість, як індивідуальна ознака кожного джерела інформації, не 

може ставитися в залежність від наявності/відсутності інших фактичних 

даних; 

допустимість (і для підстави звільнення від доказування, і для доказу) 

або є, або її немає – в т.ч. без огляду на сукупність доказів1; 

в нормі йде мова про відносне (порівняльне, групове) оцінювання 

певних доказів; 

груповою оцінкою сукупності доказів виступає така їх властивість як 

достатність. 

Із названих передумов можливо сформулювати два ймовірних варіанти 

належної побудови ч. 3 ст. 91 КАС України: а) визнання показання «з чужих 

слів» (при відсутності можливості допитати «першоджерело») недопустимим 

доказом завжди, за будь-яких умов; б) визнання показання «з чужих слів» 

(при відсутності можливості допитати «першоджерело») допустимим 

доказом завжди, за будь-яких умов. При цьому останній варіант (якому 

суб’єктивно віддаємо перевагу) обумовлює необхідність заміни у другому 

реченні ч. 3 ст. 91 КАС України індивідуальної ознаки доказів на групову, і, 

відповідно, викладення його наступним чином: «За відсутності можливості 

допитати особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів 

1 Це прямо вказано в ч. 3 ст. 90 КАС України: «Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного 
доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності». 
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не може бути достатнім доказом факту чи обставин, на доведення яких їх 

надано, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами цього Кодексу». Видається, метод аналогії 

дозволяє не лише зважено пізнавати звільнення від доказування, але й 

паралельно виявляти напрямки удосконалення самого доказування; 

3) повинні максимально наближати суд до повного і правильного 

встановлення фактичних обставин судової справи [171, с. 287], точно і 

правильно відображати обставин справи [61, с. 27]. Це ознака достовірності 

підстав звільнення від доказування, які дають інформацію про дійсні 

обставини справи. При цьому достовірність відображається і в природі 

підстав звільнення від доказування (загальновідомість є, значною мірою, 

свідченням реальності відповідної обставини; преюдиційні факти визнаються 

дійсними з огляду на гіпернадійність джерела інформації), і в деяких 

нормативних приписах стосовно підстав «звільнення»: «Обставини, які 

визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має 

обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або 

добровільності їх визнання» (ч. 1 ст. 78 КАС України). Хоча саме 

формулювання створює передумови для додаткових розсудів (яких буде 

зроблено в наступному розділі роботи), можемо однозначно констатувати 

той факт, що достовірність виступає неодмінною ознакою підстав звільнення 

від доказування; 

4) повинні створювати можливість для суду зробити певний висновок 

про наявність фактів [68, с. 63], які підлягають встановленню по конкретній 

справі. Це ознака достатності фактичних даних, які у своїй сукупності мають 

забезпечити можливість для суду дійти чіткого висновку про наявність або 

відсутність обставин справи. Питання про достатність доказів для 

встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує 

відповідно до свого внутрішнього переконання (ч. 2 ст. 76 КАС України). 

Однак достатність підстав звільнення від доказування не підлягає 
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ситуативно-правозастосовному з’ясуванню, а відбувається на основі 

імперативного юридичного припису. Якщо є належна, допустима та 

достовірна (онтологічно, виходячи із природи джерела, або праксеологічно 

детермінована) підстава звільнення від доказування, то вона вже точно (в 

силу закону) є достатньою для підтвердження наявності/відсутності 

обставини. Дослідники цілком зважено наголошують, що поняттям 

«достатність» доказів охоплюється і кількісна, і якісна їх сторони [68, с. 64]; 

у випадку ж із підставами звільнення від доказування нормативно визнається 

настільки значима «якість» (надійність чи непорушність) джерела отримання 

фактичних даних, що питання про кількісну характеристику (у випадку 

ідентифікації «підстави») взагалі знімається. 

Отже, суд вирішує питання про (можливо «квазі», з огляду на 

традиційність застосування термінології щодо доказів) належність, 

допустимість, достовірність підстав звільнення від доказування, і лише в 

частині достатності відповідних джерел для визнання наявності/відсутності 

обставини закон вирішив апріорі замість правозастосовувача. 

В процесі дослідження звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві знаходять широке застосування і спеціально-правові методи: 

1). Формально-догматичний (догматичний, юридико-технічний) метод 

– традиційно вживаний для вивчення «догми» права, його внутрішньої та 

зовнішньої форми. Аналіз джерел права, формальної визначеності права, 

порядку систематизації нормативного матеріалу, правил юридичної техніки є 

проявом цього методу [191, с. 19]. Саме вказаний метод дозволив 

проаналізувати норми чинного законодавства, що закріплюють докази і 

доказування, а також підстави звільнення від останнього, вирішити окремі 

проблеми щодо співвідношення доказування із доведенням та доказування із 

пізнанням, сприяючи встановленню прикладних меж звільнення від 

доказування, змістовного, суб’єктного та фактичного обсягу «звільнення». 

Формально-догматичний метод забезпечує логічну стрункість і 
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несуперечність викладу правових норм (або сприяє виявленню відповідних 

суперечностей та розробці пропозицій щодо більш зваженого викладення цих 

норм), відповідаючи за узгоджене визначення юридичних понять, 

проведення чіткого опису правових явищ, їх класифікацію й систематизацію. 

2). Порівняльно-правовий метод основується на дослідженні значної 

кількості аналогічних сегментів правової реальності та їх порівнянні. Він 

може бути двох видів – синхронічним (синхронним), і діахронічним 

(порівняльно-історичним). Також, залежно від предмета порівняння (його 

рівня та обсягу), виділяють макро- та мікропорівняльний метод, а залежно 

від спрямованості – внутрішнє та зовнішнє порівняння. За допомогою 

порівняльно-правового методу пізнання звільнення від доказування 

природно здійснювати шляхом проведення переважно внутрішнього (на 

мікрорівні) синхронного порівняння та зовнішнього (на мікрорівні) 

синхронного порівняння. Перше обумовлюється охарактеризованою в 

даному підрозділі поліінститутністю звільнення від доказування, що 

дозволяє: виявляти більш універсальні властивості «звільнення»; спробувати 

вирішити складні аспекти «звільнення» в адміністративному судочинстві на 

основі вивчення підходів, застосованих в інших судових процесах для 

розв’язання ідентичних ситуацій; знаходити простір для удосконалення 

інституту звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, 

виходячи із надбань всіх процесуальних галузей України. Друге 

обумовлюється загальною пізнавальною та реформаційною перспективністю 

вивчення зарубіжних процесуально-правових (і наукових, і нормативних) 

досягнень; адже, як зазначає М. Ансель, реалізація передового іноземного 

досвіду тим більше важлива, що відкриває перед юристом нові горизонти, 

дозволяє йому краще пізнати право своєї країни, адже специфічні риси 

рідного законодавства особливо чітко вимальовуються у порівнянні з іншими 

державами та системами. Саме таке порівняння спроможне озброїти юриста 

ідеями й аргументами, які неможливо отримати навіть при дуже хорошій 
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обізнаності у власному праві [8, с. 38]. 

Звичайно, в дещо меншому обсязі, допускаємо проведення й інших 

порівнянь: внутрішніх діахронних (для визначення міри оновленості 

приписів щодо звільнення від доказування в КАС України діючої редакції, 

порівняно з попередньою [118, с. 80-81]), зовнішніх на макрорівні (у процесі 

пошуку передумов розрізненості підходів до розуміння і застосування 

підстав звільнення від доказування в Україні та інших країнах) тощо. 

Слід згадати, що методологія сучасної юриспруденції в чільній своїй 

частині відступає від безумовного превалювання діалектики та формальної 

логіки (з їх раціональністю, детермінізмом), все більше визнаючи та 

використовуючи у пізнанні випадковість, ірраціоналізм, креативність, 

плюралізм. 

З огляду на предмет нашого наукового пізнання, який все-таки є більш 

прив’язаним до нормативного матеріалу і прикладного правозастосування, 

названі прояви постнекласичної методології юриспруденції природно не 

можуть отримати широкого втілення у дослідженні. Водночас, повне їх 

виключення теж буде помилковим, адже певні теоретичні припущення (щодо 

впливу презумпцій на доказування, щодо співвідношення диспозитивних 

презумпцій із підставами звільнення від доказування, щодо відмінності між 

фіктивними обставинами та «звільненими» обставинами) спочатку 

висувалися на чуттєво-ірраціональному рівні і лише потім знаходили (або не 

знаходили) логічного обґрунтування. Отже, пошук можливих варіантів, 

генерування ідей (і припущень), що підлягатимуть подальшому 

раціональному пізнанню, все-таки і в даному дисертаційному проекті може 

відбуватися (обмежено) на основі методології некласичної та 

постнекласичної науки. 

 

 

 



100 
 

 

РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Умови та порядок визнання обставин учасниками справи 

 

Підставою звільнення від доказування є визнання обставин учасниками 

справи, про що зазначено в положеннях ч. 1 ст. 78 КАС України: 

«Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, 

якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин 

або добровільності їх визнання». Як було відмічено в попередньому розділі 

роботи, подібне формулювання створює підґрунтя для додаткових розсудів. 

Останні стосуються відсилання до «достовірності цих обставин». Ми вже 

з’ясували, що достовірність – це властивість доказів та підстав звільнення від 

доказування; проте відповідна риса (як виходить із формулювання) є 

характерною не лише для фактичних даних, але й для фактів. В нормі 

наголошується про відсутність сумнівів суду щодо достовірності саме 

обставин. Однак достовірність етимологічно виступає властивістю лише 

інформації, позначаючи відповідність останньої об’єктивній дійсності, її 

своєрідну правдивість, неспотвореність (у порівнянні із реальними подіями 

життя). 

Так, В.Е. Шляпентох під достовірністю розуміє «властивість, що 

характеризує ступінь адекватного відображення особливостей соціальних 

явищ та процесів, що вивчаються», наголошуючи при цьому, що 

достовірність є однією із характеристик якості соціологічної інформації [230, 

с. 80]. 
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В.І. Паніотто теж вважає, що достовірність варто розглядати як 

«ступінь відповідності отриманого знання дійсності», зауважуючи, що саме 

якість соціологічної інформації уможливлює формування достовірного 

висновку [138, с. 17]. 

Відомий соціолог В.І. Волович наголошує на тому, що достовірність є 

показником істинності знання і пропонує розглядати її в парі з протилежною 

їй категорією ймовірності, влучно зауважуючи, що ймовірність та 

достовірність є характеристиками доказовості [28, с. 37]. Подібного 

трактування терміну дотримуються і представники «любові до мудрості» (як 

найбільш універсальної дисципліни), пропонуючи під достовірністю 

розуміти «обґрунтованість, доказовість, беззаперечність знання» [65, с. 251]. 

В будь-якому разі, вбачаємо кореляцію терміну «достовірність» саме, і 

лише, із фактичними даними (інформацією), але не з обставинами. Адже 

знання про певні події може бути достовірним (відповідає дійсності) або 

недостовірним (не відповідає дійсності, спотворено її відображає), але самі 

обставини – вони можуть бути або не бути; і якщо останні є, то вони несуть в 

собі саму реальність, а не інформацію про реальність. Таким чином, 

обставини допустимо характеризувати не з точки зору достовірності, а тільки 

з точки зору наявності/відсутності; вказане чудово відображається у 

положеннях ст. 75 КАС України, судячи зі змісту якої, адміністративний 

процес спрямовано на встановлення дійсних обставин справи. У зв’язку із 

чим видається доцільним внести зміни до першого речення ч. 1 ст. 78 КАС 

України, виклавши його таким чином: «Обставини, які визнаються 

учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має 

обґрунтованого сумніву щодо дійсності цих обставин або добровільності їх 

визнання». Допускаємо й інший варіант оновлення відповідного припису, 

при якому зберігається посилання на «достовірність», але у його зв’язці із 

прийнятною категорією (визнанням як підставою звільнення від доказування, 

як джерелом фактичних даних): «Обставини, які визнаються учасниками 
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справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву 

щодо достовірності та/або добровільності визнання цих обставин». 

Визнаними можуть бути обставини, яких (як з’ясовано раніше) 

потенційно віднесено до предмета доказування, тобто обставини, які 

підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення 

(ч. 2 ст. 73 КАС України). Важливо наголосити на визнаваності саме 

обставин, адже крім відповідної загальногрупової властивості, вона 

неодноразово згадується нормотворцем у юридичних приписах стосовно 

розглядуваної у даному підрозділі підстави звільнення від доказування (у ч. 1 

ст. 78 КАС України – тричі, у ч. 2 ст. 78 КАС України – двічі). Тобто 

учасниками справи «визнаються» не юридичні кваліфікації чи правові 

оцінки, а лише обставини; при цьому, останні можуть стосуватися як 

предмету спору, так і більшості процесуальних питань. Підкреслюємо 

ймовірність визнання саме «більшості», а не «всіх» обставин процесуальної 

значимості, з огляду на природу визнання. В останній же вбачаємо зняття 

питання про доказувальне протиборство саме через відсутність предмету 

подібного протиборства, коли суб’єкти процесуального протистояння 

відмовляються від такого протистояння з приводу конкретного аспекту 

фактичної сторони провадження. Якщо ж подивимося на всю палітру 

виникаючих при розгляді справи процесуальних питань (і пов’язаних із ними 

доказуваних фактів), то виявимо серед них дві умовні групи:  

1) обставини, щодо яких допускається змагання – вони одночасно і 

яскраво стосуються адміністративно-процесуальних інтересів двох чи більше 

учасників справи. Це, наприклад, обставини, які підтверджують/заперечують: 

можливість втрати засобу доказування як підстави забезпечення доказів (ч. 1 

ст. 114 КАС України); розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити 

у зв’язку з розглядом справи (ч. 7 ст. 139 КАС України); істотну 

ускладненість майбутнього виконання рішення суду як підставу забезпечення 
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позову (ч. 2 ст. 150 КАС України); існування поважних причин пропуску 

строку пред’явлення виконавчого листа до виконання (ч. 1 ст. 376 КАС 

України); істотну ускладненість або неможливість виконання рішення і 

відповідно необхідність встановлення або зміни способу або порядку 

виконання, відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення (ч. 3 

ст. 378 КАС України) та ін. Опосередковане підтвердження двосторонньої 

значимості (а, відповідно, і сутяжності, і визнаваності) подібних обставин 

вбачаємо у тому факті, що процесуальні заходи стосовно їх встановлення 

зазвичай проводяться із повідомленням учасників справи або, як мінімум, 

закон закріплює ймовірність судового розсуду стосовно такого повідомлення 

(зокрема, у випадку забезпечення доказів чи позову – ч. 4 ст. 117 КАС 

України та ч. 3 ст. 154 КАС України). Отже, загальнообов’язкові приписи 

формулюються із врахуванням перспективної спірності описаних обставин 

процесуальної значимості, а ми ж, зі свого боку, отримуємо привід говорити 

про ймовірність їх визнання учасниками справи (майбутніми, теперішніми чи 

колишніми); 

2) обставини, щодо яких змагальність безпосередньо не допускається 

(або є малоймовірною) – вони мають організаційне значення та 

першочергово потребують ідентифікації судом задля вирішення питання 

стосовно форми (в усіх її значеннях [126, с. 51-53; 17, с. 332-333], а не тільки 

за ст. 12 КАС України) і спрямування адміністративного судочинства; такі 

факти хоча інколи й стосуються процесуальних пріоритетів учасників справи 

(частіше – когось одного із них) та можуть мотивуватися перед судом, все ж 

вони підлягають неодмінній пізнавальній перевірці лідируючим суб’єктом 

провадження, який з цією метою не задовольниться взаємним визнанням 

факту учасниками справи. Тут мова йде про обставини зі сфери 

організаційної відповідальності лідируючого суб’єкта, а не змагання 

учасників за свої матеріально- і/чи процесуально-правові інтереси. До них 

відносяться не лише факти, що безпосередньо пізнаються-спостерігаються 



104 
 
судом (які в підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження було кваліфіковано в 

якості недоказуваних, а значить і незвільнюваних, і, зокрема, невизнаваних), 

але й доказувані факти, що, однак, більше стосуються побудови 

процесуальних правовідносин між судом та конкретним учасником судового 

процесу, ніж протистояння в ньому заінтересованих суб’єктів. Хоча у такому 

контексті зустрічаються обставини, значимі для взаємодії «суд → учасник 

справи», значно ілюстративнішими є обставини зі значимістю «суд → інші 

учасники судового процесу». Наведемо деякі нормативні приписи: 

«Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, якщо 

свідок не може з’явитися до суду через хворобу, похилий вік, інвалідність 

або з інших поважних причин» (ч. 3 ст. 65 КАС України); 

Головуючий у судовому засіданні попереджає експерта «під розписку 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за 

відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків» 

(ч. 1 ст. 207 КАС України); 

«Свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, 

старості, інвалідності або з інших поважних причин, допитується судом за 

місцем його проживання (перебування)» (ч. 13 ст. 212 КАС України). 

У відповідних випадках учасники справи не вправі визнати, 

звільнивши цим від доказування, обставини, в яких переважає загальний 

організаційно-процесуальний, а не їх доказово-змагальницький інтерес. 

Очевидно, що визнання сторонами факту наявності у свідка хорошого стану 

здоров’я (який за межами їхніх знань та пріоритетів) не обумовить 

автоматичну підтвердженість відсутності хвороби та не призведе до 

негативного вирішення питання про допит свідка за місцем його проживання 

(перебування) чи про його участь у судовому засіданні у режимі 

відеоконференції. Посилює впевненість той факт, що ч. 3 ст. 65 КАС України 

передбачає прийняття рішення стосовно відеоконференції (зокрема, і через 
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хворобу свідка) «незалежно від заперечень учасників справи»: якщо суд 

вправі знехтувати позиціями останніх, то вони, тим паче, не будуть 

підставою фіксування однозначної встановленості обставини. 

Таким чином, визнання обставин учасниками справи не поширюється 

на: а) обставини, які безпосередньо спостерігаються судом (це універсальна 

для всього «звільнення» риса); б) обставини процесуального характеру, яких 

не пов’язано зі змагальницьким протистоянням учасників (це спеціальна 

риса, яку поки-що виявлено лише в предметній частині «визнання»). 

Визнання обставин учасниками справи – процесуальний механізм, який 

є сутнісно спорідненим та певною мірою виходить із ідеї змагальності сторін, 

закріпленої в якості принципу адміністративного судочинства: «Розгляд і 

вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах 

змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості» (ч. 1 ст. 9 КАС України). 

На думку М.Д. Петрушиної, змагальність сторін в адміністративному 

процесі означає однакову можливість у сторін, користуючись наданими 

адміністративними процесуальними повноваженнями, доводити свою 

правоту, у межах адміністративного процесуального законодавства, 

обґрунтовувати факти, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог та 

заперечень. Обґрунтування позиції сторін здійснюється за допомогою 

доказів, які ці особи вправі подавати на розгляд адміністративного суду. Крім 

того, сторони вправі здійснювати інші процесуальні дії, яких спрямовано на 

доведення до відома суду фактичних, дійсних обставин справи. Таким чином, 

змагальність означає однакову можливість у сторін адміністративної справи 

надавати достовірні, належні і допустимі докази, на підставі яких суд може 

встановити істину у справі та ухвалити обґрунтоване, об’єктивне, законне 

рішення, вирішивши таким чином спір по суті [143, с. 76]. 

Визнаючи справедливість суджень М.Д. Петрушиної, покладених в 

основу, доповнимо лише її підсумковий висновок: змагальність означає не 
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лише однакову можливість сторін адміністративної справи надавати 

достовірні, належні і допустимі докази, але і їх можливість у доведенні та 

іншому мотивувальному чи фактовстановлюючому процесуальному 

протистоянні. В частині останнього, змагальність заходить на всю сферу 

судового пізнання, однак у ситуації визнання обставин учасниками справи 

вона виявляється вичерпаною і саме відсутність (завершеність або 

суб’єктивна знехтуваність) змагальності робить прийнятним звільнення від 

доказування. Подібний смисловий зв’язок змагальності та «визнання»: 

1) ще раз підтверджує попереднє припущення про недопустимість 

визнання учасниками справи тих обставин, стосовно яких відсутня їх взаємна 

змагальність. Тобто, визнання є реалізовано-завершеною змагальністю сторін 

щодо фактичних питань процесуального протистояння, але воно не може 

втручатися в аспекти, позбавлені такого протистояння (коли факти 

безпосередньо спостерігаються судом). Це дозволяє завчасно стверджувати і 

про недопустимість подібного втручання в аспекти «чужого» протистояння; 

2) виявляє додаткову властивість визнання обставин учасниками 

справи, що, окрім обумовленості процесуальною економією та підвищеної 

надійності джерела фактичних даних (як загальних ознак звільнення від 

доказування), додатково характеризується спрямованістю на забезпечення 

юридичної значимості змагальних волевиявлень учасників. Тут «дух закону» 

орієнтовано на надання та підтвердження вагомості можливостей особи 

процесуально «висловлюватися». Показово, що гарантувати втілення 

змагальних прав покликані правила застосування й інших підстав звільнення 

від доказування – підтримання саме цієї цінності вбачаємо у положенні ч. 5 

ст. 78 КАС України: «Обставини, встановлені стосовно певної особи 

рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що 

набрало законної сили, можуть бути у загальному порядку спростовані 

особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені». 

Спрощено та спеціалізовано бачимо цей припис так: «якщо особа не мала 
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змоги втілити змагальні правомочності – відповідну можливість слід 

надати»; 

3) змушує поставити запитання про неуніверсальність або неоднакову 

міру втіленості засад змагальності у різних сегментах адміністративно-

процесуальної форми, адже ми вже відмічали випадки принципової 

відсутності (недопустимості) змагальності, відсутності змагальності через її 

завершену втіленість (розпорядження відповідними правомочностями), 

суб’єктну прив’язаність змагальності (саме до учасників справи). Думка про 

диференційовану представленість в адміністративному судочинстві 

змагальності не зменшує значимості цієї фундаментальної засади, а лише 

сприяє виявленню її дійсних предметно-суб’єктних меж та меж пов’язаного 

із нею процесуального субінституту «визнання». Тим більше, що це 

узгоджується із нормативними положеннями, в яких змагальність 

представлена спільно та взаємообмежено із двома іншими принципами: ст. 9 

КАС України «Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування 

обставин у справі». 

Як справедливо відмічає М.Д. Кухар, принципи здійснення правосуддя 

в адміністративних справах є взаємопов’язаними і у своїй сукупності 

складають певну систему. Кожний принцип системи характеризується 

самостійною роллю, регламентує певну поведінку учасників 

адміністративного процесу та у загальній формі визначає процедури 

адміністративного судочинства. Однак між всіма принципами системи існує 

взаємодія та зв’язок, що визначаються завданнями адміністративного 

судочинства. Зміст окремих принципів визначається з урахуванням змісту 

кожного іншого принципу системи, тим самим існування принципу окремо 

від інших принципів системи не допускається. Таким чином, реалізація 

одного принципу завжди обумовлює реалізацію інших принципів [98, с. 550]. 

Посилаючись же на визнану в науковій літературі змістовну протилежність 

принципів змагальності та офіційного з’ясування обставин у справі, цілком 
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справедливо стверджувати про неможливість однакової одночасної 

представленості цих фундаментальних засад в кожному питанні 

адміністративного процесу; швидше спостерігаємо їх діалектичний зв’язок-

боротьбу. 

Виявлення логіко-смислового зв’язку між змагальністю та визнанням 

має чималу теоретичну (зокрема, і методологічну) цінність, адже: по-перше, 

дозволяє взяти змагальність за орієнтир при вирішенні існуючих прикладних, 

не розв’язаних нормативно, проблем визнання; по-друге, дозволяє 

екстраполювати діалектику «змагальність – офіційне з’ясування обставин у 

справі» на зміст визнання обставин учасниками справи та більш чітко 

усвідомити роль суду у відповідному процесуальному механізмі; по-третє, 

дозволяє навіть виявити перспективні напрямки удосконалення 

основоположної засади судочинства на основі зворотного осмислення «від 

визнання – до змагальності». В останньому випадку маємо на увазі перегляд 

суб’єктної частини змагальності, керуючись такою послідовністю суджень: 

відповідно до ст. 78 КАС України, визнання здійснюється «учасниками 

справи», перелік яких ширше за «сторін» → в назві та ч. 1 ст. 9 КАС України 

закріплюється змагальність «сторін», але вона поширюється, як мінімум, на 

всіх учасників справи → більш справедливо було б, з точки зору юридичної 

техніки, в ст. 9 процесуального закону закріпити змагальність саме 

«учасників справи»1. 

Як вже було означено, визнання обставин здійснюється «учасниками 

справи» (ч. 1 ст. 78 КАС України), перелік яких (відповідно до положень 

ст. 42 КАС України) включає: а) сторін; б) третіх осіб (які заявляють 

самостійні вимоги та які не заявляють самостійних вимог); в) органи та осіб, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. У 

зв’язку з чим викликають заперечення звужувальні формулювання 

1 Водночас, ми розуміємо та визнаємо передумови існуючого в ст. 9 КАС України формулювання, що 
першочергово орієнтується на Основний Закон, в п. 3 ч. 2 ст. 129 якого відповідна засада судочинства 
визначена як «змагальність сторін …». 
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процесуального закону, в яких визнання характеризується із прив’язкою до 

«сторін»: 

«Відмова від визнання обставин приймається судом, якщо сторона, яка 

відмовляється, доведе, що вона визнала …» (реч. 1 ч. 2 ст. 78 КАС України); 

«Про прийняття відмови сторони від визнання обставин суд 

постановляє …» (реч. 2 ч. 2 ст. 78 КАС України); 

«У разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин …» 

(реч. 3 ч. 2 ст. 78 КАС України); 

«У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин 

суд може …» (ч. 6 ст. 79 КАС України). 

Визнавати, а значить і відмовлятися від визнання, можуть не лише 

«сторони», що робить перспективним внесення змін до цитованих норм задля 

заміни відповідного терміну на «учасників справи». Виявлена категоріальна 

неточність, видається, пов’язана із ретроспективною традицією 

характеристики відповідної підстави звільнення від доказування, яку в 

попередній редакції адміністративно-процесуального закону та базованій на 

ньому теорії було представлено саме як «обставини, які визнаються 

сторонами». У діючій же редакції КАС України суб’єктну складову 

визнання оновлено тільки в перших нормативних формулювання (ч. 1 ст. 78 

КАС України), а інші приписи скомпоновано із використанням усталених у 

2017 році словосполучень (що, припускаємо, відбулося без чіткого 

усвідомлення розробниками). До часу здійснення окреслених вище 

категоріальних узгоджень, названі в ч. 2 ст. 78 КАС України та ч. 6 ст. 79 

КАС України «сторони» мають трактуватися правозастосовувачем у 

статусно-компетенційному аспекті: як всі «суб’єкти, що наділені правами 

позивача чи відповідача». Останні ж включають не лише позивача і 

відповідача, але й: органи та осіб, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб; третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на 

предмет спору; третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
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спору; представників названих учасників справи. Відмітимо два 

застереження: по-перше, статусно-компетенційне ототожнення названих 

суб’єктів із власне «сторонами» здійснюється за критерієм наявних саме 

процесуально-доказових правомочностей (жодним чином не заперечуємо 

існування суттєвої різниці у можливості розпоряджатися матеріально-

правовими вимогами, наприклад, між позивачем та третьою особою, яка не 

заявляє самостійні вимоги на предмет спору, а тому і не розпоряджається 

ним); по-друге, обраний підхід змушує зарахувати до кола суб’єктів визнання 

також представників, які втілюють процесуальні права від імені учасників 

справи, але формально-юридичного не зараховуються до їх кола (адже, 

судячи зі структури глави 4 розділу 1 КАС України, представники 

відокремлені від учасників справи та виступають самостійним видом 

учасників судового процесу1). Справедливість зарахування представників до 

можливих суб’єктів визнання підтверджується, окрім теоретичних розсудів, 

змістом ч. 2 ст. 78 КАС України, де вказано: «Відмова від визнання обставин 

приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється, доведе, що вона 

визнала ці обставини внаслідок … зловмисної домовленості її представника 

з іншою стороною». Що дозволяє зробити висновок про те, що закон 

допускає здійснення визнання обставин від імені учасника справи його 

представником (доведена недобросовісність якого в подальшому виступає 

підставою відмови самої сторони від визнання); звичайно, якщо на вчинення 

відповідної процесуальної дії представником за договором не встановлено 

обмеження («Обмеження повноважень представника на вчинення певної 

процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або 

ордері» – ч. 2 ст. 60 КАС України). Узагальнюючи здійснену характеристику 

1 Принагідно відмітимо, що розмежування «учасників справи» та «представників» відбулося (як на нас) за 
критерієм наявного у них правового інтересу стосовно результатів розгляду справи: якщо учасник судового 
процесу має і матеріальний і процесуальний інтерес – це «учасник справи»; якщо учасник судового процесу 
має лише процесуальний інтерес – це «представник». У зв’язку з цим маємо переконання, що органи та 
особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, мали б бути включені до 
параграфу 2 глави 4 розділу 1 КАС України («Представники»), а не параграфу 1 цієї глави («Учасники 
справи»). 
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суб’єктів визнання, можемо висунути такі тези: 

визнання обставин здійснюється як безпосередньо учасниками справи, 

так і їхніми представниками (якщо для них не встановлено обмеження на 

відповідну процесуальну дію), не зважаючи на той факт, що останніх прямо 

не названо в ст. 78 КАС України; 

приписи КАС України, в яких йде мова про визнання обставин 

«сторонами», слід трактувати як такі, що поширюються на всіх «учасників 

справи» та їхніх представників; 

коли до розгляду справи залучено більше учасників, ніж один позивач 

та один відповідач, то звільнення від доказування на підставі визнання є 

можливим за умови визнавального волевиявлення всіх учасників справи 

щодо конкретної обставини, якщо вона стосується їхніх процесуальних 

пріоритетів. Натомість, визнання обставини двома учасниками справи на 

шкоду інтересам третього не може (як видається) призвести до звільнення від 

доказування, адже змагальність стосовно відповідного факту не є 

вичерпаною. 

Яка ж роль суду в процесі реалізації механізму визнання? Тут 

проявляється згадувана діалектика змагальності та офіційного з’ясування 

обставин справи; останнє обумовлює певну активність позиції суду щодо 

звільнення від доказування у зв’язку із визнанням обставин. Суд не лише 

процесуально оформляє/фіксує визнання, але й перевіряє дотримання 

предметних, суб’єктних, вольових, фактичних та формальних умов визнання. 

Те, що суд має зробити самостійні висновки навіть з аспектів, не пов’язаних 

із оцінюванням доказів, гармонізує із його розумінням як ключової фігури 

процесу та стосується не лише підстав звільнених від доказування. Зокрема, в 

ч. 2 ст. 113 КАС України закріплено: «Суд може посилатися в рішенні на 

висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому 

містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань». 

Визнання обставин справи відбувається, якщо суд не має 
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«обґрунтованого сумніву» щодо дійсності цих обставин або добровільності їх 

визнання (див. ч. 1 ст. 78 КАС України). Це те, що вище було названо як 

фактична (дійсність обставини) та вольова (добровільність) умови визнання. 

Проте, первинно звернемо увагу на критерій оцінювання – відсутність 

«обґрунтованого сумніву». Показово, що у попередній редакції КАС України 

(ч. 3 ст. 72 КАС України в редакції до 2017 р.) йшла мова лише про 

недопустимість «сумніву». Доповнення останнього прикметником 

«обґрунтований» відображає прагнення законодавця уможливити відхилення 

визнання не в будь-якому випадку браку твердої впевненості суду у 

дійсності/добровільності, а лише при аргументованості, переконливості 

(допускаємо – навіть «доказовості») подібного сумніву. В юриспруденції про 

обґрунтований сумнів, переважно, мова йде у контексті відповідного 

стандарту кримінально-процесуального доказування (синонім «розумного 

сумніву») [199, с. 15]. Спеціалізуючи існуючі напрацювання, під 

обґрунтованим сумнівом щодо визнаваних обставин розумітимемо не 

абсолютну достовірність («без тіні сумніву») припущення, але таку його 

мотивованість, при якій може бути зроблено лише один розумний 

(раціональний) висновок із наявних фактичних даних-передумов; тобто, суд 

не вправі відмовити у звільнені від доказування визнаних учасниками справи 

обставин лише через ймовірність чи правдоподібність думки про недійсність 

фактів чи недобровільність їх визнання. 

Дійсність обставини – це її реальність1, справжність. Добровільність 

визнання – це його заснованість на власному бажанні, особистій волі 

учасника справи, що формується та виражається без будь-якого насилля чи 

примусу. Водночас, добровільність слід трактувати не лише як відсутність 

насилля, але і як відповідність внутрішньої волі особи (доброї волі, її 

суб’єктивних прагнень і розумінь) зовнішній формі та дійсному правовому 

змісту цього волевиявлення. Подібне бачення виходить із того факту, що 

1 Не дивлячись на те, що філософські категорії «дійсність» та «реальність» співвідносять як ціле та частина 
[197, с. 130], при описанні матеріального світу вони можуть використовуватися в якості синонімів. 
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відмова від визнання допускається не лише при доведеності вчинення 

визнання під дією насильства чи погрози, але й від помилки чи обману (ч. 2 

ст. 78 КАС України). Якщо визнання виступає процесуальним заходом, то 

його нівелювання можна виправдати лише порушенням умов здійснення 

такого заходу [110, с. 67-68], подібно до того, як скасувати правовий акт стає 

можливим у зв’язку із доказаністю та доведеністю помилок, допущених під 

час його прийняття. Відмічена логіка дозволяє: а) визначити критерій для 

подальшої перевірки та з’ясування випадків відмови-відміни визнання – 

порушення умов його належного вчинення (вбачається, хибним буде 

проведення «девизнання» із інших мотивів-цінностей-критеріїв ніж ті, що 

мали ставитися в основу «визнання»); б) розширювально тлумачити 

«добровільність». Вона та достовірність обставини (як з’ясовано на початку 

підрозділу, більш виважено – «дійсність обставини» або «достовірність 

визнання»), виступають чіткими нормативно закріпленими вимогами до 

визнання, нехтування яких і підтверджує підставність відмови. І якщо 

«дійсність» характеризує узгодженість факту та фактичних даних про нього, 

то саме «добровільність» має охопити кореляцію між волею і змістом 

волевиявлення (зокрема, і деформацію останнього під впливом обману). 

Означене бачення сприяє гармонізації процесуального механізму визнання 

обставин, узгодженню змісту частин 1 та 2 ст. 78 КАС України, а також 

відповідає існуючим доктринальним (навіть іншо-галузевим) розробкам з 

питань юридичного значення «волі». 

Так, В.М. Пастернак, аналізуючи свободу договору, справедливо 

наголошує, що будь-який правочин реалізується суб’єктом через його 

відповідне зовнішнє волевиявлення. Однак форма зовнішнього 

волевиявлення може виявитися неадекватною внутрішній волі суб’єкта 

правочину внаслідок неправомірних дій контрагента чи третіх осіб, внаслідок 

юридично значимої помилки у сприйнятті суб’єктом правочину його 

очікуваного юридичного результату. За таких обставин дії особи не можуть 
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об’єктивно відображати внутрішню волю суб’єкта правовідносин досягти 

бажаного юридичного результату. Тому законодавець прямо передбачає, що 

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його 

внутрішній волі [140, с. 39]. 

Формальні вимоги до визнання закріплено в реч. 2 ч. 1 ст. 78 КАС 

України: «Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в 

заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників». Отже, 

закон допускає лише дві форми вираження готовності учасника справи 

визнати обставини: а) заяви по суті справи (позовна заява; відзив на позовну 

заяву; відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо 

позову або відзиву); б) пояснення учасників справи та їхніх представників 

(письмові або усні). Це дозволяє зробити два важливі висновки стосовно 

порядку визнання обставин. 

По-перше, визнання являється адміністративно-процесуальним 

волевиявленням, що може бути адресовано лише суду, лише у визначений 

законом спосіб зовнішнього представлення та лише у межах дійства, 

іменованого адміністративним судочинством. Будь-які інші випадки 

визнання особою певних юридично-значимих обставин (навіть якщо це 

допроцесуально здійснено перед носієм публічної влади та зафіксовано в 

офіційному акті) не виступають підставою звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві; звичайно, допускається приєднання 

відповідних актів, записів, показань тощо до матеріалів справи у якості 

доказів (якщо вони відповідатимуть ознакам останніх), де вони зможуть 

відіграти свою фактовстановлюючу роль, але все ж таки в межах 

доказування. Означена властивість визнання обставин учасниками справи не 

завжди враховується у правозастосовній практиці судів1. Так, Гайворонський 

районний суд Кіровоградської області, розглянувши справу про скасування 

1 Тут і в подальшому конкретні приклади судового правозастосування аналізуються, виходячи зі змісту 
судових рішень, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Не виключаємо тієї 
можливості, що матеріали конкретних справ містять фактичні дані, які не були відображені у судових актах, 
але дозволили б усунути деякі із виявлених дискусійних чи критикованих нами аспектів. 
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постанови про адміністративне правопорушення, у Рішенні від 12 березня 

2019 року (справа № 385/1988/18) зазначив: «Відповідачем було надано DVD 

диск з записом відеореєстратора поліцейського (а.с. 27). На відеозапису 

зафіксовано, що під час спілкування з поліцейським на його вимогу 

пред’явити поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів позивач 

повідомила, що на даний момент він у неї відсутній, чим визнає той факт, 

що керувала транспортним засобом, не маючи при собі Поліса. Твердження 

позивача про те, що вона надала працівнику поліції страховий поліс, суд не 

приймає до уваги, оскільки воно не підтверджено відповідними доказами та 

спростовується відеозаписом події, яка переглянута в судовому засіданні». 

Далі у тексті рішення розміщено посилання: «Відповідно до ч. 1 ст. 78 КАС 

України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають 

доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності 

цих обставин або добровільності їх визнання» [175]. Враховуючи порядок 

мотивування, а також те, що суд «керується» зокрема і ст. 78 КАС України, 

робимо висновок про кваліфікацію судом обставини справи (відсутність 

страхового поліса у водія) як визнаної позивачем. Проте визнання особою 

факту у спілкуванні із поліцейським (підтверджене записом 

відеореєстратора) не є адміністративно-процесуальним визнанням та (як 

з’ясовано вище) не могло звільнити від доказування відповідної обставини; 

остання мала б оцінюватися з точки зору доказаності чи недоказаності, а не 

виключатися із предмету доказування. 

По-друге, адміністративно-процесуальне визнання обставин 

учасниками справи може бути лише активним. Так, Т.В. Руда, вивчаючи 

підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України та 

США, запропонувала класифікувати визнання стороною певних фактів за 

формою вираження на активне (погодження в усній або письмовій формі) і 

пасивне (відсутність заперечення) [185, с. 42]. Подібний підхід розділяється й 
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іншими науковцями. Наприклад, П. Захаров відмічає: «зарубіжний досвід, 

зокрема процесуальне законодавство Франції, якраз і має таку конструкцію 

визнання: факт, на який посилається сторона на обґрунтування своїх вимог, 

не оскаржений другою стороною в процесі розгляду справи, вважається 

встановленим». У зв’язку з чим вчений вважає цілком логічною перспективу 

внесення змін до ч. 1 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, які 

будуть стосуватися саме того, що відсутність заперечень з боку учасника 

справи стосовно обставин (фактів) буде визнаватися судом як встановлений 

(наявний) факт. На його погляд, «такий підхід буде сприяти більш активній 

поведінці учасника справи в процесі» [59, с. 24-25]. Однак, враховуючи 

особливості побудови адміністративного судочинства, відмінності його 

завдання та фундаментальних засад від цивільного процесу, вбачається, 

доцільними є протилежні судження, за якими відсутність заперечення 

обставини ніяк не може ототожнюватися із її прямим визнанням (якого на 

теперішній час вимагає процесуальний закон). Як справедливо зазначає 

О.О. Штефан, законодавець обставини, що не підлягають доказуванню, 

пов’язує лише з їх визнанням сторонами або іншими особами, які беруть 

участь у справі, а не з відсутністю заперечення тієї чи іншої обставини. Разом 

із тим, відсутність заперечень тих чи інших обставин стороною або іншою 

особою не можна розглядати як їх підтвердження другою стороною. Друга 

сторона може не відреагувати на якусь одну обставину, при цьому може 

надати докази, які заперечуватимуть обставини, на які інша сторона 

посилається як на факти своїх вимог, і доводитимуть необґрунтованість 

пред’явлених до відповідача вимог у цілому [234, с. 381]. 

Дарницький районний суд м. Києва, розглянувши у порядку 

спрощеного провадження адміністративний позов про скасування постанови 

у справі про адміністративне правопорушення, у Рішенні від 20 серпня 

2018 р. (справа № 753/9784/18) посилається на зміст ч. 1 ст. 78 КАС України, 

після чого відразу констатує: «Позивачем не заперечується факт здійснення 
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ним руху в крайній лівій смузі для руху при наявності двох і більше смуг для 

руху в одному напрямку, а тому дана обставина додатковому доказуванню 

не підлягає» [176]. Послідовність мотивування позиції говорить про 

помилкову оцінку судом незаперечуваного факту як визнаного та такого, що 

не підлягає доказуванню1. Застосування подібного прийому здійснено і в 

Рішенні Дзержинського районного суду Дніпропетровської області від 19 

грудня 2018 р. (справи № 210/5094/18; позов про скасування постанови по 

справі про адміністративне правопорушення), де вказано: «в своїй позовній 

заяві позивач зазначає, що він рухався на своєму автомобілі з ввімкненими 

світловими приборами, а саме габаритними ліхтарями та протитуманними 

фарами. Тобто, позивач не заперечує того факту, що на його 

транспортному засобі не було ввімкнено світло ближніх фар». Однак в 

подальшому «не заперечення» знаходить перетрактування в таких 

судженнях: «Як видно з позовної заяви, у ній позивач прямо визнає той 

факт, що рухався дійсно без увімкненого ближнього світла. Таким чином, 

позивач у заяві по суті справи визнав вказану обставину, і, відповідно, згідно 

ч. 1 ст. 78 КАС України, доказуванню вона в подальшому не підлягає» [177]. 

Повторно наголосимо, що який би із дискусійних теоретичних підходів не 

імпонував правозастосовувачу, для праксеологічних цілей прийнятним є 

один: допускається тільки активне визнання обставин учасниками справи, а 

відсутність заперечення не може трактуватися як визнання. 

Для цілей господарського судочинства окреслена позиція була чітко 

сформульованою Пленумом Вищого господарського суду ще у 2011 році: 

«Сама лише відсутність заперечень учасника судового процесу щодо тих чи 

інших обставин (наприклад, неподання відзиву на позовну заяву) не свідчить 

про визнання ним таких обставин: «мовчазне» визнання обставин зі змісту 

процесуального закону не випливає» [154]. 

Лише в одному аспекті допускаємо відступ від правила про 

1 Згадка про «додатковість» доказування, яка нібито передбачає існування попереднього/основного 
доказування, судячи зі змісту рішення, не має підстав. 
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обов’язковість чіткого визнавального волевиявлення перед судом задля 

звільнення від доказування. Він виникає із відповіді на запитання стосовно 

кількості учасників, які маю зробити визнання. Оскільки підстава звільнення 

від доказування іменується в процесуальному законі як «обставини, які 

визнаються учасниками справи», то висхідне правило вимагає відповідного 

розпорядження своїми процесуальними правами саме від множини суб’єктів 

– «учасники справи». Це, як зазначалося, має убезпечити від визнання 

обставини двома учасниками справи на шкоду інтересам третього (чи 

більше). Однак, якщо взяти більш просту ситуацію, де «учасники справи» 

«вичерпуються» протиборством позивача та відповідача, і один із них визнає 

обставину супроти своїх матеріальних та/чи процесуальних інтересів, визнає 

факт, проти якого потенційно мав би заперечувати, яким підтверджується 

позиція іншої сторони. В подібній ситуації, переконані, вимагати визнання-

підтвердження від учасника, на користь якого було здійснено визнання 

процесуальним супротивником, буде зайвим формалізмом. Оскільки 

визнання ідейно базується на засадах змагальності, то визнання учасником 

справи обставин всупереч своїх мотивувальних прерогатив (на користь 

позиції іншого учасника), вже виключає потребу процесуального 

протистояння, допускаючи звільнення від доказування. Тобто, стосовно 

кожної обставини суду не потрібно збирати і фіксувати визнання її кожним 

учасником справи; «звільнення» можливе лише на основі визнання факту 

тим учасником (або учасниками, якщо таких більше одного1), котрий мав би 

проти нього заперечувати чи раніше заперечував насправді. 

Представники науки цивільно-процесуального права теж допускають 

односторонність визнавального волевиявлення. Так, О.О. Штефан відмічає: 

«процесуальним наслідком визнання у цивільному процесі однією зі сторін 

факту встановленим є набуття фактом безспірного характеру і звільнення 

1 Все-таки допускаємо розширення прикладної сфери відповідної позиції і на справи, в яких учасниками 
виступають не тільки позивач і відповідач; важливо, щоб в них лише чітко окреслювалися носії двох 
протилежних у доказуванні позицій, всі представники однієї з яких здійснюють відмову від подальшого 
обстоювання певного факту. 
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другої сторони від його доказування» [234, с. 379]. 

В яких випадках можливе нівелювання визнання? Це, звичайно, і більш 

загальна ситуація динаміки предмету доказування. Адже якщо зміниться 

обсяг доказуваних обставин таким чином, що визнаний факт перестане мати 

значення для розгляду і вирішення адміністративної справи, то і визнання (як 

і його юридичні результати) буде деактуалізовано. В подібному випадку 

фактично втрачатиметься предметний критерій належного визнання. Проте 

значно важливішими та спеціалізованими до змісту розглядуваного є питання 

про відмову учасника справи від зробленого раніше визнання та про 

ймовірність його відміни з ініціативи суду. Перше доволі детально окреслено 

законодавцем у змісті ч. 2 ст. 78 КАС України: «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 іншою стороною. Про 

прийняття відмови сторони від визнання обставин суд постановляє ухвалу. У 

разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин вони 

доводяться в загальному порядку». Нагадавши про застереження стосовно 

нагальності більш широкого трактування «сторін» (викладені у даному 

підрозділі вище), звернемося до того, що відмова «приймається судом». Це 

відображає вже відому тезу про активну роль суду у питаннях визнання та 

додаткового (хоча й опосередковано) підтверджує здійснення судом і 

«прийняття» визнання, котре прямо в законі не закріплюється, а тому інколи 

викликає різнотрактування. Підстави ж відмови учасника справи від 

визнання спрямовано на доведення недобровільності визнання (у широкому 

його розумінні) у зв’язку із: 

1) помилкою, що має істотне значення. Так, помилка – це неправильна 

думка, хибне уявлення про когось, щось [193, с. 118]. При цьому, в 

гуманітарних науках виділяють різні види помилок: інформаційні, модальні, 
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темпоральні, локальні, семіотичні, орфографічні, тезаурусні, сприйняттєві, 

копіювальні, психологічні, логічні тощо [97]. Однак юридичне значення в 

розглядуваному випадку матимуть не будь-які помилки; очевидно, що 

технічні помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична помилка – 

за п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [153]) не 

виступатимуть підставою для відмови від визнання. Останнє може відбутися 

лише при «істотному значенні» помилки, що виступає оціночною категорією, 

не розробленою в адміністративно-процесуальному праві. В загальному 

слововжитку, «істотний» – який становить суть або стосується суті чого-

небудь; дуже важливий, значний, вагомий [194, с. 52]; але, філологічне 

трактування не усуває нечіткості категорії для юридичних цілей. Водночас, 

така нечіткість є цілком природною, адже законодавець, з огляду на 

різноманітність та динамічність суспільного життя, не в змозі передбачити 

повний перелік значимих для правозастосування дій та подій (ні в 

конкретний момент часу, ні, тим більше – в перспективі). Абсолютна 

визначеність хоча й виключає загрози, властиві надмірній дискреції, 

водночас, позбавляє можливості належно індивідуалізувати правовідносини, 

обумовлюючи невідповідність владних повноважень завданням прикладного 

провадження. Отже, оціночне поняття необхідно вважати таким, що віддане 

законодавцем на розсуд правозастосовного органу (суду) і має трактуватися 

останнім, виходячи із обставин розглядуваної справи [16, с. 8-10]. Більш же 

конкретизовані орієнтири ідентифікації помилок «істотного значення», не 

дивлячись на віддаленість галузей, вважаємо можливим знайти у положеннях 

Цивільного кодексу України, ст. 229 якого закріплює правові наслідки 

правочинів, вчинених під впливом помилки, та констатує: «Істотне значення 

має помилка щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін, таких 

властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість 

використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину 
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не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом». 

Застосовуючи «дух» даної норми до відповідної підстави звільнення від 

доказування, пропонуємо вважати істотними, зокрема, помилки щодо: 

природи процесуального заходу визнання обставин, його юридичних 

наслідків, прав (та відсутності обов’язків чи деліктних загроз) учасника 

справи щодо визнання, його дійсного предмету (виду, кількісних 

характеристик, дійсності обставини). Мотив же визнання не має істотного 

значення, крім виявлення випадків зловмисної домовленості представника із 

іншою стороною, що являється окремою підставою відмови, а тому не 

входитиме до кола підстави «помилки»; 

2) обманом, під яким розуміється специфічний спосіб впливу на 

людську психіку, що полягає в умисному формуванні в свідомості особи, яку 

обманюють, неправильних уявлень про факти, речі, явища, події або що 

свідомо підтримує вже наявні помилки з метою формування певного варіанту 

поведінки, необхідного винному в обмані [26, с. 80]. Для підтвердження 

обману має бути доведено ціленаправленість формування сторонньою 

особою хибних розумінь в учасника справи, який здійснив визнання 

обставин. При цьому, обман часто виступає підставою застосування 

юрисдикційних мір, а тому його виявлення може супроводжуватися не лише 

відмовою від визнання, але й: а) постановлення окремої ухвали суду (ст. 249 

КАС України), якщо обман виявився способом вчинення адміністративного 

або кримінального правопорушення; б) застосуванням заходів 

процесуального примусу (штрафу – ст. 149 КАС України), якщо обман 

підтверджуватиме спрямованість дій учасника процесу на перешкоджання 

судочинству; 

3) насильством, яке в юридичному словнику трактується як умисний 

фізичний чи психічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, що 

спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду або містить у собі 

загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою. Такий вплив на 
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особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. Як правило, 

насильство вчиняється діями, що є активною поведінкою особи. Однак відомі 

випадки вчинення насильства і шляхом пасивної поведінки [24, с. 501]. 

Залишаємо осторонь позитивне розуміння насильства як законного 

діяння, що навіть може бути корисним для людини (коли лікарі, рятуючи 

життя пацієнта, ампутують частину тіла або батьки примусово годують 

дитину [222]), адже у розглядуваному випадку, очевидно, мова йде не про 

нього. Додамо лише, що насильство може мати фізичний, сексуальний, 

психологічний або економічний характер (виходячи із трактування 

домашнього насильства в положеннях Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» [158]), а також обумовленість його 

виявленням не лише відмови від визнання, але і ймовірного постановлення 

окремої ухвали; 

4) погрозою – обіцянкою заподіяти якусь шкоду, неприємність, 

негатив. Справедливість окремого виділення в ч. 2 ст. 78 КАС України такої 

підстави відмови від визнання викликає сумнів, адже погроза заподіяння 

якогось деструктивного впливу охоплюється розумінням насильства, його 

виду – психічного насильства, що трактується в п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» як «форма домашнього 

насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх 

осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи …». Вочевидь, розробники діючої редакції 

ст. 78 КАС України дещо звужено трактували зміст насильства, а тому 

окремо назвали поряд із цілим і його частину; 

5) тяжкою обставиною, що виступає ще однією (подібно до «істотного 

значення») підставою інтерпретаційного розсуду суду, розробленою 

практикою першочергово в аспекті застосування норм приватного права. 

Виходячи із суджень, викладених в Узагальненні практики розгляду судами 

цивільних справ про визнання правочинів недійсними [151], та враховуючи 
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специфіку нашого предмету пізнання, під тяжкими обставинами слід 

розуміти не будь-яке несприятливе матеріальне, соціальне чи інше 

становище, а його крайні форми. Наприклад, важка хвороба особи чи її 

близьких, смерть годувальника, крайня нужденність сім’ї. Тяжка обставина є 

оцінювальною категорією і має визначатися судом з урахуванням всіх 

обставин визнання-відмови. Учасник справи, який відмовляється від 

визнання, повинен довести, що за відсутності тяжких обставин він взагалі не 

здійснив би цієї відмови. Визнання під впливом тяжкої обставини 

характеризуються тим, що особа його вчиняє добровільно, усвідомлює свої 

дії, але вимушена це зробити через тяжкі обставини. Тобто в таких випадках 

немає обману або помилки. 

Вказане породжує два запитання: а) в якій ситуації може бути виявлено 

і підтверджено зв’язок між тяжкою обставино та «нещирістю» визнання 

обставин як адміністративно-процесуальним заходом? Тут відсутня наочна 

обумовленість «тяжка обставина → її вплив на юридично значиму дію», на 

відміну від приватно-правових відносин, де скрутність життєвої ситуації 

може безпосередньо «змусити» людину укласти правочин на невигідних 

умовах. Не виявивши випадків, коли тяжка обставина могла б призвести до 

вимушеного процесуального визнання, а, тим більше, не усвідомлюючи як 

подібне визнання могло би сприяти виправленню-усуненню тяжкої 

позапроцесуальної обставини особи, висловлюємо сумнів у правильності її 

законодавчого закріплення однією із підстав відмови від визнання; б) якщо 

тяжка обставина не допускає наявності обману чи помилки, то як слід 

оцінювати подібне (хоч і через тяжку обставину, але усвідомлене особою у 

його неістинності) визнання? Видається, виявлення судом означеної 

поведінки учасника справи має бути кваліфіковано як «зловживання 

процесуальними права»; вказане додатково посилює висловлений у 

попередньому абзаці сумнів; 

6) зловмисною домовленістю представника особи з іншою стороною. 
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Беручи за основу та спеціалізуючи позицію Верховного Суду у схожому 

питанні [46], для застосування названої підстави відмови від визнання 

нагальним вважаємо існування трьох ознак (в сукупності): а) наявність 

умисного зговору між представником потерпілої від визнання особи і другої 

сторони з метою отримання власної або обопільної вигоди; б) виникнення 

негативних процесуальних (а в перспективі – матеріально-правових) 

наслідків для довірителя та незгода його з такими наслідками; в) дії 

представника здійснювалися в межах наданих йому повноважень. 

Поняття «зловмисність» розкрито також у п. 13 роз’яснень президії 

Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999 р. № 02-5/111 «Про деякі 

питання вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними» [129]. 

Через призму адміністративного судочинства, «зловмисна домовленість» – 

умисна змова представника однієї зі сторін з іншою стороною, результатом 

якої є несприятливі наслідки для першої сторони або відсутність настання 

реальних юридичних фактів. 

Перевіривши наявність та обґрунтованість підстав, суд приймає 

відмову учасника справи від визнання обставин. Відповідна дія (як і саме 

визнання) має отримати процесуальне відображення; в даному разі 

постановляється ухвала суду, яка не підлягає окремому оскарженню, але 

заперечення на неї може бути включено до апеляційної скарги на рішення 

суду. «У разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин вони 

доводяться в загальному порядку» (реч. 3 ч. 2 ст. 78 КАС України). 

У підрозділі 1.2. дисертації було мотивовано необхідність заміни в цій 

нормі терміну «доводяться» терміном «доказуються». Однак змушені 

відмітити існування протилежних поглядів. Так, Т.М. Кучер стверджує, що 

оскільки при визнанні зацікавлені суб’єкти процесу не заперечують проти 

певних обставин, то немає юридичного сенсу їх доводити, а доказування всіх 

обставин є одночасно як їх обов’язком, так і правом та підставою для 

ухвалення обґрунтованого рішення судом. На підставі цього автор пропонує 
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частину першу ст. 61 Цивільного процесуального кодексу України 

(дослідження стосувалося цивільного процесу та відсилає до діючої у 

2011 році редакції Цивільного процесуального кодексу України) викласти в 

такій редакції: «Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі, не підлягають доведенню», а назву даної статті, в свою 

чергу, доповнити терміном «доведення», яку в підсумку буде сформульовано 

як «Підстави звільнення від доведення та доказування» [99, с. 91]. 

Видається, під час визнання все-таки констатуються обставини, а не їх 

юридична оцінка, значення для розгляду та вирішення справи, правових 

домагань учасників (тобто – доведення). Визнання стосується 

фактовстановлюючої, а не мотивувально-кваліфікаційної активності 

учасників справи. Звільнення саме від «доказування» у зв’язку із визнанням 

підтверджується і змістом ч. 6 ст. 79 КАС України: «У випадку прийняття 

судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для 

подання доказів щодо таких обставин». Звільняли від доказування – значить і 

повертають у доказування («подання доказів»). При цьому відмова від 

визнання повертає обставину (яку було раніше «звільнено») до предмету 

доказування, розширюючи його. Нова-стара обставина з цього моменту 

встановлюється лише шляхом доказування, вимагаючи обов’язкового 

надання часу для подачі суду підтверджуючих її доказів. Виходячи із цього, 

дещо невиваженою видається вказівка у цитованій нормі: «суд може 

встановити строк для подання доказів». А може і не встановити? Взагалі 

обов’язково розглядати відповідне питання, чи можливе невстановлення 

строку допустиме, зокрема, і як результат можливості оминути відповідний 

процесуальний аспект увагою? Переконані: суд зобов’язаний завжди 

розглянути питання про необхідність встановити строк для подання доказів 

на підтвердження обставини, від визнання якої учасник відмовився; 

невстановлення відповідного строку ймовірне лише якщо у суду вже наявні 

докази (зібрані для підтвердження інших фактів, але, водночас, і придатні для 
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«нового»), достатні для підтвердження наявності/відсутності обставини. 

Перша теза підтверджується і змістом ч. 7 ст. 79 КАС України: «Якщо 

зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову 

змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд, залежно від таких 

обставин, встановлює строк подання додаткових доказів». Норма більш 

точно відображає нагальність питання про встановлення строку; вона 

стосується динаміки предмету доказування, але відмова від визнання – це 

один із випадків такої динаміки, а тому він повинен узгоджуватися із логікою 

загального. Задля ж відображення важливості судового волевиявлення 

стосовно описаного строку (і неодмінності розгляду судом відповідного 

аспекту провадження), пропонуємо внесення змін до ч. 6 ст. 79 КАС України, 

де словосполучення «може встановити строк» замінити на словосполучення 

«вирішує питання про встановлення строку». 

Окрім відмови учасника справи від визнання обставин, законодавчо не 

врегульованим є питання щодо можливості відміни визнання за ініціативою 

суду. Так, Л.Я. Гончар та Р.О. Куйбіда вказують на необов’язковість для суду 

здійсненого визнання стороною обставин, якими друга сторона обґрунтовує 

свої вимоги чи заперечення, додаючи: «Досліджені судом докази можуть 

спростовувати зазначені обставини» [128, с. 226]. Задля мотивування позиції 

вчені посилаються на формулювання ч. 2 ст. 76 КАС України (в редакції до 

2017 р.), яка встановлювала значення пояснень учасників справи як виду 

засобів доказування та необов’язковість визнання (як одного із видів 

пояснень). Оскільки на той час визнання (як форма «пояснень») мало ще й 

статус доказу, то оцінювалося разом з іншими доказами та, природно, могло 

бути ними спростовано. Але на теперішній час пояснення учасників справи 

не виступають джерелом доказів, а визнання зберігає лише одне юридичне 

значення – як підстава звільнення від доказування. Чи не обумовлює це зміну 

висновку про міру імперативності та можливість «повороту» визнання за 

ініціативою суду? Видається, що ні. Тільки мотивування позиції пов’язуємо 
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вже із властивостями «визнання-підстави звільнення від доказування», а не 

ознаками «визнання-доказу»: визнання є вчиненим належно тоді, коли 

дотримана вимога про дійсність обставини (або «достовірність джерела 

фактичних даних» про неї), якщо ж суд у процесі розгляду справи виявить1 

суттєві дані, що заперечують визнаний факт, то останній слід повернути до 

предмету доказування, відмінивши визнання як таке, якого вчинено із 

відступом від вимог закону. Зауважимо, що в теорії та практиці інших видів 

судочинства теж зустрічаються посилання на те, що визнання обставин 

учасниками судового процесу не є для суду обов’язковим та остаточним 

[154; 59, с. 24]. 

Визнання обставин необхідно відрізняти від визнання позову як одного 

із видів розпорядження своїми матеріальними правами та обов’язками. При 

цьому, у літературі пропонується при визнанні особою позову з’ясувати, які 

обставини вона вважає встановленими. У разі ж невизнання хоча б однієї з 

обставин, необхідно порушити питання про часткове визнання позову, а не 

повне, що має бути підставою для доказування цієї обставини [218, с. 52]. 

В.В. Гордєєв вважає доцільним навіть доповнити КАС України двома 

положеннями: «У разі визнання відповідачем позову суд повинен з’ясувати в 

учасників адміністративного процесу їх ставлення до встановленого факту і в 

разі існування в них заперечень пропонувати обґрунтувати їх доказами та 

прийняти стосовно такого визнання відповідне рішення» та «У разі визнання 

відповідачем позову суд з’ясовує, які обставини він вважає встановленими» 

[32, с. 12]. 

Однак, видається, визнання позову, приводячи до вирішення 

матеріально-правового спору, не супроводжується визнанням обставин. У 

разі визнання відповідачем позову, яке має бути безумовним і таким, що не 

суперечить закону, суд ухвалює рішення про задоволення позову, 

обмежившись у мотивувальній частині рішення посиланням на визнання 

1 Таке виявлення ймовірне із зрозумілою долею «випадковості», адже ціленаправлене збирання доказів на 
підтвердження/заперечення звільненої від доказування (шляхом визнання) обставини не є допустимим. 

                                                           



128 
 
позову без з’ясування і дослідження інших обставин справи [234, с. 379]. 

Тому, вказане вище змістовне перетинання визнання позову та визнання 

обставин і обґрунтовані на його основі пропозиції законодавчих перетворень 

видаються такими, що відступають від сутності названих процесуальних 

«визнань». І саме тому теоретично не підтримуємо побудову Рішення 

Київського окружного адміністративного суду від 31 травня 2018 р. (справа 

№ 810/1251/18) [178], яке видавалось у зв’язку із визнанням позову 

відповідачем (та прийняттям визнання), не фіксувало ніяких обставин (що 

могли би мати в подальшому преюдиційне значення), але чомусь містить 

посилання на положення ч. 1 ст. 78 КАС України (визнання обставин). 

 

 

2.2. Загальновідомі обставини: ознаки, процесуальне вираження, 

юридичне значення 

 

Питанням, які стосуються обставин, визнаних судом загальновідомими, 

як підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, у 

науковій літературі приділено не так багато уваги, як того потребує 

відповідна проблематика. Не зважаючи на специфіку вказаної підстави 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, її сутність 

розкривається, переважно, в загальному контексті дослідження питань 

звільнення від доказування. При цьому, серед усього масиву практично-

прикладних наукових доробок, необхідно взяти до уваги здобутки 

В.Д. Андрійцьо, В.М. Бевзенка, В.В. Гордєєва, Е.Ф. Демського, 

Я.С. Калмикової, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

О.М. Нечитайла та ін. 

Так, визнання загальновідомих обставин як таких, що не потребують 

доказування в адміністративному судочинстві, було притаманним ще першій 

редакції КАС України (в ред. від 06.07.2005 р. – ч 2 ст. 72), під якими 
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розумілися обставини, що відомі широкому колу осіб, у тому числі й судді. У 

новій редакції КАС України норма, що стосується загальновідомих обставин, 

знайшла своє місце у трансформованій ст. 78 КАС України. Однак питання 

щодо сутності та змісту загальновідомих обставин як підстави звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві та нормативного закріплення 

їх критеріїв, процесуального оформлення та орієнтовного переліку досі 

залишається відкритим. Адже загальновідомі обставини згадуються тільки в 

одному приписі КАС України: «Обставини, визнані судом загальновідомими, 

не потребують доказування» (ч. 3 ст. 78 КАС України). Із цитованої норми 

можна зробити висновки про суб’єкта процесуальної констатації та 

юридичне значення («не потребують доказування») загальновідомих 

обставин, але не щодо сутнісних ознак (критеріїв ідентифікації) таких 

обставин. Це породжує методологічну нагальність первинного пізнавального 

звернення до доктринальних розробок та судової практики, які можуть 

сприяти розширенню дослідницької «панорами» вузької позитивно-правової 

основи. 

Так, зазвичай у юридичній літературі під загальновідомими 

обставинами розуміється поінформованість про юридичний факт певного або 

невизначеного кола осіб. При цьому, частина таких знань може бути 

загальновідомою багатьом людям, а частина – відомою певному колу осіб. 

Однак кількість поінформованих осіб про ту чи іншу обставину не має 

значення, головне, щоб такі обставини (факти) були відомими судді, який 

визнає їх загальновідомими та приймає без доказування [91, с. 223]. 

Тлумачення загальновідомості фактів пропонувалося ще римськими 

юристами; так, наводилося таке положення: «загальновідомим повинен бути 

визнаний такого роду факт, незнання якого суддею і обома сторонами, 

припустивши їх обдарованими загальнолюдським розумом, неможливе» 

[169, с. 268]. На думку М.Й. Штефана, сутність цих підстав звільнення від 

доказування полягає у тому, що об’єктивність їх існування є очевидною [233, 
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с. 288]. Т.В. Сахнова пропонує під загальновідомими фактами розуміти такі 

обставини, які відомі широкому колу осіб, у тому числі і складу суду [188, 

с. 385]. Г.П. Тимченко зазначає, що це факти, сумніватися в існуванні яких 

немає жодних підстав, оскільки вони є доступними великій кількості осіб або 

вже встановленими на підставі джерел, які заслуговують на довіру [206, 

с. 225]. 

Вже із наведених трактувань можна вивести ключові ознаки 

загальновідомих обставин. По-перше, починаючи із висхідних (певною 

мірою очевидних) властивостей, наголосимо, що для цілей звільнення від 

доказування значення має загальновідомість саме «обставин» (подій, фактів, 

явищ). У зв’язку із цим слід відрізняти загальновідомі обставини від 

цінностей, принципів, узагальнень, суджень, визнаних позицій, правил, 

підходів, навіть якщо вони є досить поширеними у суспільстві. Наприклад, 

на теперішній час загальнопоширеною є громадська думка про 

корумпованість всіх суб’єктів владних повноважень. Однак така 

загальновідомість є громадським узагальненням, а не загальновідомим 

(загальнопідтвердженим) фактом [22, с. 639]. Навіть в офіційних документах 

можна виявити посилання на чималу кількість «загальновідомих» сегментів 

дійсності, які не можуть призводити до звільнення від доказування саме 

через те, що не являються обставинами. Зокрема: «Позиція України щодо 

минулорічних подій у Грузії – загальновідома та збігається з позиціями 

практично всіх країн світу» (Звернення Президента України В.А. Ющенка до 

українського народу, 2009 р. [60]); «Загальновідома формула обмеження 

дискреційних повноважень органів державної влади» (окрема думка судді 

Конституційного Суду України [133]); «Загальновідома соціальна 

характеристика фізичних або юридичних осіб, які реалізують права і 

обов’язки в рамках процедури, – їх соціальне, майнове, фінансове 

становище» (п. 4.11. Методології проведення антикорупційної експертизи 

[160]); «Загальновідомість» правової вимоги про обов’язковість судових 
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рішень (Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

29.09.2016 р. № 13 [167]). 

Ще раз констатуємо: для доказування загальновідомість цінностей, 

принципів, позицій – не підстава звільнення від доказування (в процесі має 

значення лише відомість обставин). Оціночні ж поняття-судження теж не 

можуть бути «загальновідомими» для відповідної мети, оскільки оцінка 

щоразу має здійснюватися індивідуалізовано у процесі судочинства його 

лідируючим суб’єктом (якщо вона має юридичне значення). 

По-друге, загальновідома обставина має бути значимою для справи, 

адже сама необхідність визнання її загальновідомою виникає лише у тому 

випадку, якщо наявність чи відсутність такої обставини впливає на 

можливість та необхідність доведення обставин, на яких ґрунтуються вимоги 

та заперечення сторін судового процесу. При цьому, визнавати 

загальновідомими обставини, які лише згадуються в ході судового процесу, 

але не мають значення для виконання обов’язку щодо доказування, немає 

необхідності [48]. У зв’язку із чим можна стверджувати, що якщо суд при 

вирішенні спорів у сфері публічно-правових відносин матиме справу з 

посиланням на обставину, яка є загальновідомою, але не стосується 

обставин, що потенційно входять до предмету доказування, він зможе 

посилатися на нерелевантність (неналежність) такої загальновідомої 

обставини даному розгляду справи по суті. Прийняття судом до уваги 

обставини, яка не стосується предмету доказування та визнання її судом 

загальновідомою навантажить судовий процес непотрібними 

процесуальними діями, всупереч принципу ефективності та економії 

процесуальних ресурсів та часу. 

Важливо наголосити, що коло потенційно належних до предмету 

доказування обставин, які можуть бути звільнені від доказування через 

загальновідомість є ширшим від кола таких обставин, що можуть бути 

звільнені від доказування на підставі визнання. Адже загальновідомість не 
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пов’язується безпосередньо сферами змагальності учасників справи, а тому 

невизнавані через недопустимість втручання в аспекти «чужого» доказування 

факти являються «звільнюваними» у зв’язку з їх загальновідомістю. Таким 

фактом, зокрема, є хвороба свідка як поважна причина його участі «у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції» (ч. 3 ст. 65 КАС України). 

По-третє, «загальновідомість» обставини – поінформованість про 

відповідний факт невизначеного кола осіб, яка виступає своєрідним 

підтвердженням «достатності» підстави звільнення від доказування як 

джерела фактичних даних, супроводжуваного масовістю та різноманітністю 

носіїв необхідної інформації. Ця ознака розглядуваної підстави звільнення 

від доказування в адміністративному судочинстві пов’язана із часовими 

критеріями та є динамічною. І в даному аспекті заслуговує на увагу позиція 

Л.П. Смишляєва, який вказує, що, зазвичай, обставина залишається 

загальновідомою протягом певного часу та у певному місці. Наприклад, 

відомий широкому загалу факт землетрусу або повені, які сталися у певний 

час і певному місці, із плином часу або за межами цього місця можуть 

втратити властивість загальновідомості. У таких випадках відповідна 

обставина підлягає доказуванню в загальному порядку [198, с. 17]. 

Вказане дозволяє зважено сприйняти ймовірність виникнення ситуацій, 

коли одна і та ж обставина по-різному кваліфікується з точки зору 

«загальновідомості» під час розгляду різних справ. Подібні відмінності 

можуть обумовлюватися декількома факторами, але якщо справи 

розглядаються в суттєво різний час чи віддалених місцевостях – 

неузгодженість процесуальних оцінок обставини стає цілком природною. 

При цьому, ознака «загальновідомості» є не лише динамічною темпорально, 

але й диференційованою територіально. Взагалі, одним із найпоширеніших 

варіантів класифікації загальновідомих обставин як підстави звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві є їх поділ за територіальністю 

поширення (світові та регіональні) [44]. Розглядаючи такий класифікаційний 
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критерій загальновідомих обставин, в наукових джерелах вказується, що 

прикладом загальновідомих обставин, які є відомими в межах всієї держави, 

може бути аварія на Чорнобильській АЕС, факт проведення 

загальнодержавних (загальнонаціональних) виборів тощо, а загальновідомих 

обставин, які є відомими в межах певного регіону – факт проведення 

місцевих виборів чи місцевого референдуму [86]. Допускаємо, що аварія на 

Чорнобильській АЕС має не лише загальнодержавну (як вказано в джерелі), 

але й світову відомість. Це, зокрема, підтверджується і змістом ст. 16 

Конституції України: «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави» [89] 

(діяти ж слід «відповідно до принципів гідності та неухильного дотримання 

Конституції України та законів України» [49, с. 33]). Існують й інші факти 

світової відомості; зокрема, в ч. 7 ст. 14 Закону «Про захист прав 

споживачів» йде мова про «загальновідомі у міжнародній практиці 

позначення» [161]. Проте, приділяючи увагу загальновідомим обставинам, 

Т.В. Сахнова вказує, що для визнання обставини загальновідомою не є 

важливим – чи є вона всесвітньо відомою чи відомою лише конкретному 

регіону конкретної країни [188, с. 385]. Н.М. Коршунов та Ю.Л. Мареєв 

зазначають, що, з одного боку, загальновідомими можуть бути обставини, які 

є відомими особам, які проживають на певній території (регіоні), а з іншого – 

не є обов’язковим, щоб вони були відомими усім особам, які проживають на 

території держави, чи, загалом, усьому людству [91, с. 223]. Тобто 

загальновідомість характеризується знанням про обставину саме 

невизначеного кола жителів певної території, а не всіх, хто на ній перебуває і 

не якоїсь конкретно закріпленої кількості людей. 

Близькою до «загальновідомості» є ознака «загальнодоступності». 

Остання може сприйматися у двох розуміннях. Одне з них буде розкрито в 
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подальшому, а інше – характеризує джерело інформації, його поширеність, 

невтаємниченість, безперешкодність отримання тощо. В такому баченні 

«загальнодоступність» фактично є синонімом застосовуваного в КАС 

України терміну «публічна доступність»: «Суд не бере до уваги відповідні 

докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим 

учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника 

справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній 

формі, або є публічно доступними» (ч. 9 ст. 79 КАС України). Визнаємо 

означену «загальнодоступність» («публічну доступність»; інколи в 

нормативних актах згадується як «легкодоступність») спорідненою 

характеристикою із розглядуваною «загальновідомістю», але не тотожною до 

неї, адже: 

вони описують об’єкти різної природи: загальновідомість стосується 

обставин (фактів), а загальнодоступність – інформації чи її джерела; 

є взаємопов’язаними у процесі пізнавально-прикладної діяльності, 

оскільки обставина стає та встановлюється як загальновідома, в першу чергу, 

саме через поширеність та загальнодоступність інформації про дану 

обставину. Не випадково в офіційних текстах зустрічаємо посилання на те, 

що опублікування (як спосіб зробити відповідну інформацію 

загальнодоступною) перетворює документ на загальновідомий. Так, п. 2.02 

Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом 

міжнародного розвитку ОПЕК встановлює: «Приймаюча країна гарантує, що 

її законодавство, адміністративна практика та процедури загального 

застосування, а також будь-які судові рішення, які стосуються або мають 

вплив на Інвестиції, будуть невідкладно опубліковані або будь-яким іншим 

чином стануть загальновідомими» [208]; 

можуть існувати окремо, коли загальнодоступна інформація хоч і 

перебуває у відкритому доступі, але не є сприйнятою невизначеним 

(відносно широким) колом осіб, а тому ще не стала загальновідомою. У 
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процесуальному вираженні така інформація (її джерело) виступатиме 

звичайним доказом, але не підставою звільнення від доказування. Не 

випадково ж у цитованій вище ч. 9 ст. 79 КАС України мова йде про 

публічно доступний «доказ», який підтверджуватиме вочевидь обставину, що 

не відповідає ознакам загальновідомості. Хоча це не має відношення до 

адміністративного судочинства. Правильність напрямку мислення 

підтверджується дотриманням висвітленої термінологічної непоєднуваності в 

інших сферах правового регулювання: «ексклюзивна спортивна інформація – 

службова інформація про офіційне спортивне змагання і його учасників, 

якою особа володіє завдяки службовому становищу, крім інформації 

загальновідомої, легкодоступної1 чи розкритої відповідно до правил, що 

регулюють відповідне спортивне змагання» (ч. 1 ст. 1 Закону «Про 

запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 

спортивних змагань» [156]). 

По-четверте, обставина може бути звільненою від доказування лише 

при її неодмінній відомості суду. Якщо про обставину обізнано невизначене 

коло осіб, а суд – ні, то обставина не може бути звільненою від доказування. 

При цьому термін «суд» використовується в усій повноті його значення, 

встановленого в КАС України (п. 4 ч. 1 ст. 4 КАС України): «суд – суддя 

адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну справу 

одноособово, колегія суддів, інший визначений цим Кодексом склад 

адміністративного суду». Тобто, якщо справа розглядається колегіально, то 

обізнаність щодо загальновідомої обставини повинна буди в усього складу 

колегії (в кожного судді). Це висхідна наша позиція, яка базується на 

існуючих доктринальних розробках, в яких розглядувана ознака 

загальновідомості формулюється досить чітко: «факт обов’язково повинен 

бути відомий всьому складу суду, що розглядає справу» [10, с. 118]. 

1 Цікаво, що в даному приписі і «загальновідомість», і «легкодоступність» є хоч і розрізненими, але обидва 
виступають ознаками інформації. У зв’язку з цим, зазначена нами відмінність характеризованого 
відповідними прикметникам об’єкту є не універсальною та придатна лише в межах предмету нашого 
дослідження. 
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Водночас, виникає сумнів, пов’язаний із моделюванням ситуації, коли двом 

(із трьох) судів обставина відома, а одному – ні. Чи може судове рішення про 

звільнення від доказування загальновідомої обставини бути прийнятим у 

звичайному порядку вирішення питань колегією, тобто – більшістю голосів? 

Вказаний вище базовий підхід змушує відповісти заперечно, але ч. 1 ст. 34 

КАС України безвинятково закріплює: «Усі питання, що виникають під час 

колегіального розгляду адміністративної справи, вирішуються більшістю 

голосів суддів». Також порушується логіка побудови процесу, коли ключове 

питання по суті позовних вимог може вирішуватися позицією двох із трьох 

суддів, але щодо менш важливого процесуального аспекту провадження 

(звільнення від доказування) вимагається неодмінної одностайності всіх 

трьох суддів. Це було б абсурдом процесуальної форми. А системне 

сприйняття адміністративного судочинства нібито вимагає відступити від 

традиційного погляду доктрини. Не здійснювати цього та узгодити погляди 

дозволить вирішення додаткового питання про момент обізнаності судді 

щодо загальновідомої обставини. 

Загальновідомі обставини, судячи із їх специфіки, мають (в ідеалі) 

об’єктивно та попередньо (позапроцесуально) бути «відомими» суду. 

О.В. Баулін вказує на те, що переконання суду про загальновідомість факту 

має сформуватися до подання стороною доказів на підтвердження тієї чи 

іншої обставини. «В іншому випадку, сама ідея, що загальновідомий факт не 

потребує доказування, не буде реалізована» [12, с. 300]. Водночас, 

адміністративно-процесуальні приписи не закріплюють застережень, чіткої 

заборони або механізму протидії стимульованій (на основі отриманої під час 

розгляду справи або від інших суддів колегії інформації) обізнаності суду 

про певну загальновідому обставину. Все-таки ключова характеристика цієї 

підстави звільнення від доказування – це наявність ознак загальновідомості 

обставини на момент визнання її такою судом. «Позапроцесуальність» 

знання судді про загальновідому обставину слід розуміти, в першу чергу, не 
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як «допроцесуальність» (знання є набутими до відкриття провадження), а як 

властивість джерела інформації про загальновідомий факт: ця інформація має 

міститися у доступних (зазвичай ще численних) і не пов’язаних із 

адміністративним судочинством джерелах фактичних даних (хоча 

допускаємо і часткову включеність останніх до матеріалів справи). Виходячи 

із викладеного, змушені визнати праксеологічну прийнятність випадків 

окресленої «стимульованої обізнаності». Повторно приведемо судження 

Г.П. Тимченко, в якому простежується аналогічна позиція: загальновідомими 

є факти, сумніватися в існуванні яких немає жодних підстав, оскільки вони 

доступні великій кількості осіб або вже встановлені на підставі джерел, які 

заслуговують на довіру [206, с. 225]. Виділеними словами допускається 

напрямок мислиннєвого руху суду від матеріалів справи до встановлення 

загальновідомості обставини. Якщо суддя особисто не освідомлений про 

певну загальновідому обставину – у нього є можливість звернутися до 

достовірних джерел, за допомогою яких він може перевірити її 

загальновідомість або встановити для себе такий її статус (наукові доробки 

вчених, енциклопедії, офіційно-тиражовані журнали, газети) [111, с. 100-

101]. 

Повертаючись до попередньої дилеми, можемо більш впевнено 

стверджувати про нагальність обізнаності щодо загальновідомої обставини 

усього складу суду, що (у разі відмінної поінформованості суддів однієї 

колегії) забезпечується дозволеністю «стимульованої обізнаності». Все це 

говорить і про невіддільність «знання факту» від конкретної людини-судді, а 

тому делегування (зокрема, через судове доручення) фактовстановлюючої 

правомочності по ідентифікації загальновідомості обставини є 

недопустимим. Адже, як справедливо відмічає Т.В. Сахнова: якщо суддя 

особисто не обізнаний про певну загальновідому обставину, то він може не 

визнати її загальновідомою, у зв’язку із чим така обставина має бути 

доведеною [188, с. 385]. Видається справедливим посилити імперативність 
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судження: якщо суддя особисто не обізнаний, то він не може визнати 

обставину загальновідомою. Водночас особиста обізнаність судді з певними 

фактами, щодо яких у законі не передбачено застосування обов’язкової 

суддівської обізнаності, не є достатньою підставою для її використання. 

Навпаки, суд не може спиратися на особисті знання про факт (відомий йому 

особисто), який не є загальновідомим і якого не доведено під час судового 

розгляду. Адже у таких випадках суддя вже буде виступати у ролі свідка, 

який ухвалюватиме рішення, керуючись власними показаннями. А це – 

неприпустимо [185, с. 44]. Отже, особиста обізнаність судді про факт – це 

одна із ознак загальновідомої обставини, наявність яких тільки в сукупності 

дозволяє вірно ідентифікувати підставу звільнення від доказування. 

По-п’яте, загальновідомі обставини мають бути очевидними – 

безсумнівними, достовірними та науково-обґрунтованими. Причому у 

людини, яка свідомо сприймає дійсність, не повинно виникати сумніву щодо 

їх достовірності. Слід зазначити, що очевидність обставини породжується 

можливістю спостерігати життєві та природні явища чи випробовувати їх на 

собі [22, с. 640]. Проте істинність деяких знань може мати у собі і наукове 

підґрунтя, яке не повинно викликати жодних сумнівів (доведені 

загальнодоступною наукою факти). Очевидність загальновідомих фактів не 

повинна для їхнього розуміння вимагати володіння спеціальними або 

фаховими знаннями, навичками. Адже, якщо все-таки для розпізнання 

дійсного змісту обставини із доступних джерел інформації необхідні 

спеціальні або фахові знання, то це відбувається шляхом призначення 

експертизи. Іншими словами, очевидні обставини можуть бути визнані 

загальновідомими і не доказуватися, але неочевидні обставини слід 

доказувати, залучаючи для їх усвідомлення експерта. Характеризуючи 

знання останнього, О.О. Ейсман вказував, що «… це знання не 

загальновідомі, не загальнодоступні, які не мають масового поширення, це 

знання, якими користується обмежене коло спеціалістів, якими не 
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користується адресат доказування» [54, с. 89-91]. У ознаці очевидності 

розкривається внутрішня сторона «загальнодоступності». Змістом 

останнього, окрім «легкодоступності» («публічної доступності») джерела 

інформації як характеристики безперешкодності ознайомлення з ним, 

охоплюється й зрозумілість (інтелектуальна доступність для пересічного 

громадянина) фактичних даних про обставину (подібно охарактеризованій у 

попередньому підрозділі подвійній природі «добровільності»). В такому зрізі 

«загальнодоступність» фактично виступає більш змістовним критерієм та 

охоплює сутність і «загальновідомості» (обізнаність невизначеного кола осіб) 

і «очевидність» (придатність для пізнання невизначеним колом осіб)1. Для 

визнання обставин загальновідомими немає потреби у застосуванні 

спеціальних знань, проведенні науково-дослідницької діяльності щодо суті 

питання, призначенні експертиз чи додаткових перевірок. Адже 

загальновідомі обставини являють собою унікальний, але, в свою чергу, 

звичайний набір знань, який здобувається кожною особою у ході її 

пристосованості та плину життя, поєднуючись, у наступному, з набутими 

фаховими навичками та вміннями. 

По-шосте, загальновідомі обставини потребують офіційного 

встановлення. Ця ознака є характерною для всіх підстав звільнення від 

доказування. Адже якщо воно потребує правозастосовного розсуду суду, то 

відповідний адміністративно-процесуальний захід (його результати) має 

неодмінно відображатися в процесуальних документах. Для загальновідомих 

фактів це може бути: 

1) ухвала, постановлена окремо стосовно цієї підстави звільнення від 

доказування (ухвала про визнання певної обставини загальновідомою). Вона 

може вчинятися в протокольній формі (переважно) або у формі окремого 

документа (оскільки ч. 5 ст. 243 КАС України дозволяє викладати окремим 

документом також ухвали з інших, прямо не передбачених, питань); 

1 Ймовірно, термін «загальнодостуність» був би більш точним для нормативного позначення розглядуваної у 
даному підрозділі підстави звільнення від доказування. 
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2) судове рішення, в якому обґрунтовується і/чи констатується 

звільнення загальновідомої обставини від доказування, поряд із вирішенням 

інших процесуальних питань. Серед таких рішень: ухвала за результатами 

стадії адміністративного судочинства (наприклад, про закриття підготовчого 

провадження та призначення справи до судового розгляду); ухвала, якою 

вирішується інше процесуальне питання та, зокрема, визнається 

загальновідомою обставина, необхідна для врегулювання такого питання; 

рішення суду, яким вирішуються позовні вимоги по суті, але в мотивувальній 

частині встановленість факту констатується через його загальновідомість. 

При належному здійсненні провадження останній акт правосуддя 

фактично має лише згадувати (називати, повторювати), але не юридично 

утверджувати загальновідомість обставини. Як справедливо відмічає І. Диба, 

визнання факту загальновідомим здійснюється судом до винесення рішення, 

оскільки до проголошення рішення суд має з’ясувати всі обставини справи, а 

питання про наявність чи відсутність певного факту, так само і питання про 

його загальновідомість, є такою обставиною, яку також необхідно 

з’ясовувати. Окрім того, невизнання цього факту загальновідомим може 

призвести до непорозумінь, оскільки до винесення рішення у разі відсутності 

розгляду питання про віднесення факту до загальновідомих, сторона 

змушена буде або доводити очевидні істини, або сподіватися на те, що суд на 

свій розсуд при винесенні рішення не почне визначати необхідність 

доведення такого факту чи визнає певний факт загальновідомим самостійно 

[48]. 

Наголосимо, що загальновідомість обстави як процесуальний механізм 

встановлюється саме процесуальними засобами, не дивлячись на ймовірність 

закріплення в матеріальному чи процедурному законодавстві протилежного. 

Так, в абз 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» передбачено: «зазначені обставини1 вважаються 

1 Мова йде про наявність збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 
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загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація 

про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара 

Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо 

таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні 

рішення» [155]. Як бачимо, загальновідомість певних фактів інколи 

конкретизується у можливих способах закріплення (вимоги до їх фіксації 

формалізуються). Водночас, для цілей правосуддя така формалізація: не 

замінює собою необхідності відображення загальновідомості обставини у 

процесуальних актах; не створює вичерпного переліку джерел фактичних 

даних, які підтверджують загальновідомість обставини. Адже: 

- мова йде про «загальновідомі обставини», які виступають підставою 

звільнення від доказування, але якщо визнання загальновідомості (із 

названих джерел інформації) не буде, то доказування в суді існування 

необхідних фактів все одно є можливим; 

- якщо відносно конкретної обставини є можливим доказування, то 

ймовірність звільнення її від доказування теж є допустимою; 

- цитована вище норма відсилає до інших «уповноважених державних 

органів» та можливість прийняття ними рішення про загальновідомість 

обставини. При цьому, коло відповідних органів в законі не окреслено, а суд 

є тим державним органом, якого КАС України уповноважує на визнання 

загальновідомості обставин для цілей правосуддя; 

- розглянутий приклад формального закріплення переліку 

підтверджуючих загальновідомість джерел варто сприймати в якості 

випадків неодмінної загальновідомості, що не виключає можливості суду 

самостійно і додатково фіксувати дану підставу звільнення від доказування. 

Досить часто в сучасній правовій літературі виникає питання щодо 
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можливого визнання відомостей, які знаходяться у мережі Інтернет, 

загальновідомими. Більш глибоко та всебічно проаналізувавши наукові 

доробки в цій сфері [66, с. 103-105; 217, с. 132-134], все ж таки будемо 

дотримуватися позиції, що навіть при загальній відомості факту, ключову 

роль відіграє його офіційна встановленість. Адже у випадку зумовленої 

необхідності такі обставини можуть бути перевіреними офіційно 

встановленими способами та джерелами. Натомість, у випадку посилання 

суддею на інформацію, яку зазначено в мережі Інтернет, необхідно зважати 

на той факт, ким, де, коли та в якій формі було її розміщено. Слід сказати, що 

у зв’язку зі змінністю інформації в мережі Інтернет, логічним буде не просто 

зафіксувати адресу веб-сайту, з якого взято інформацію, та дату його 

перегляду, а й зберегти його в електронному вигляді або роздрукувати на 

паперовому носії з метою подальшого долучення до матеріалів справи [227]. 

Якщо ж ознаки загальновідомості є відсутніми, то інформацію з мережі 

Інтернет варто процесуально відображати в якості електронного доказу та 

разом з іншими джерелами фактичних даних використовувати під час 

доказування. 

Тягар щодо визнання обставин загальновідомими, покладається на суд. 

Такий підхід законодавця, з одного боку, виховує гідний рівень 

правосвідомості та загальної життєвої обізнаності для того, щоб суд міг із 

легкістю, без зайвого клопоту вирішувати актуальні питання у ході процесу, 

не затягуючи його. Адже суддя досягає мети правосуддя внаслідок дії двох 

взаємопов’язаних процесів: практичного – правозастосування як реалізації 

норм права для вирішення правового спору та суб’єктивного – в основу якого 

покладається професійна правосвідомість судді, яка наповнює процес 

розгляду справи аксіологічним змістом, і саме завдяки якій судочинство і 

стає правосуддям [72]. При цьому, суб’єктивна правосвідомість (і взагалі – 

свідомість) судді, судячи із роду діяльності та вимог до особи, що бажає нею 

займатися, характеризується доволі високим рівнем, що при визнанні 
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обставини загальновідомою фактично підвищує якісні вимоги до 

«очевидності»: що для судді є очевидним (звичайним, доступним для 

сприйняття) може бути далеко не очевидним для більшості (або значного 

кола) інших громадян. 

Якщо суд є ключовим суб’єктом встановлення загальновідомості 

фактів, чи відіграють певну роль у даному процесуальному заході учасники 

справи? Переконані, вони можуть долучатися до встановлення 

«загальновідомості», можуть доводити, мотивувати та процесуально 

протиборствувати з відповідного приводу. Цю позицію, з огляду на 

відсутність спеціальної вказівки закону, обґрунтовуємо розкритою у 

підрозділі 1.2. універсальною характеристикою звільнення від доказування 

(«фактовстановлюючі волевиявлення учасників справи та суду є невід’ємним 

елементом звільнення») і загальним переліком процесуальних прав учасників 

(ст. 44 КАС України). 

Подібний підхід спостерігається і в судженнях інших дослідників: «Для 

того щоб суд розглянув питання про визнання обставини загальновідомою, 

зацікавлена особа – та, на яку покладається тягар доказування цієї 

обставини, – повинна подати клопотання про визнання певної обставини 

загальновідомою. Клопотання вирішується ухвалою суду про визнання 

обставини загальновідомою» [93, с. 220]. Отже, вбачається, остаточне 

узагальнення має бути таким: учасники справи можуть проявляти ініціативну 

або мотивувальну активність щодо встановлення загальновідомості 

обставини, але суд (з огляду на його лідируючу роль) правомочний здійснити 

звільнення від доказування (або відмовити у цьому) незалежно від згоди 

учасників. 

Зводячи воєдино проведену дискрипцію загальновідомих обставин як 

підстави звільнення від доказування, до їх ознак відносимо те, що вони: є 

саме «обставинами» (а не поглядами, узагальненнями тощо); є значимими 

для справи; відомі для невизначеного кола осіб; завчасно або «стимульовано» 
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відомі усьому складу адміністративного суду; є очевидними (інтелектуально 

доступні); є офіційно встановленими за допомогою процесуального рішення 

суду. 

На підставі даних характеристик можемо зважено порівняти 

загальновідомі обставини із близькими до них ноторними фактами. Так, 

ноторні факти – факти, які ніким не оспорюються (наприклад, щодо дня 

тижня [91, с. 207], природного та штучного поділу часу, кількості днів у 

місяці), а їх очевидна безспірність встановлюється офіційними 

загальновживаними документами або матеріалами (наприклад, календар чи 

карта). На думку К.Б. Дрогозюк, відокремлення (виділення) ноторних фактів 

не має сенсу і практичної цінності. Ноторні обставини повинні оформлятися 

так само, як і інші загальновідомі факти [53, с. 136]. Визнаючи значну 

схожість відповідних видів обставин, вважаємо: а) загальновідомі факти 

можуть бути водночас і ноторними; б) загальновідомими можуть бути 

визнані і не ноторні (не настільки буденні) факти; в) більшість ноторних 

фактів все-таки не стають загальновідомими обставинами. Останнє пов’язано 

із тим, що ноторні факти, зазвичай, не отримують офіційного закріплення як 

неодмінної властивості загальновідомих обставин. Було б дивно, якби 

стосовно кожного випадку застосування даних про день тижня, кількість 

годин у добі, кількість місяці у році, змінюваність дня і ночі тощо суд 

видавав ухвалу про визнання цих обставин загальновідомими. 

Поглянути на загальновідомі обставини як на узгоджену систему і, у 

свою чергу, уможливити проведення їх поглибленого аналізу як підстави 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві дозволить 

проведення їх класифікації, особливу актуальність якої диктують реалії 

сьогодення. Адже значення класифікації полягає не тільки в тому, що вона 

забезпечує систематизацію накопичених знань у праві, але й у тому, що 

сприяє правильному вживанню понять та термінів, допомагає усунути 

неоднозначність у категорійному апараті доктрини адміністративного 



145 
 
судочинства. Складність же проведення класифікації загальновідомих 

обставин як підстави звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві полягає у тому, що в сучасних наукових підходах до 

класифікації таких обставин спостерігається певна неоднорідність та 

відсутність чіткої позиції щодо критеріїв її проведення, що пояснюється їх 

багатоманітністю. При цьому, хоча уніфікація загальновідомих обставин 

згідно «строгих критеріїв» є завданням надзвичайно складним, все ж таки 

класифікувати їх за певними групами вбачається можливим [117, с. 112-113]. 

Так, аналізуючи висновки, яких було зроблено О.М. Нечитайло у 

процесі дослідження обставин, що не потребують доказування в 

адміністративному судочинстві України, можна стверджувати, що у 

загальному розумінні до загальновідомих обставин відносять природні 

явища, стихійні лиха, техногенні катастрофи, властивості матеріалів та 

речовин тощо [130, с. 151-158]. Найпоширенішим же варіантом класифікації 

загальновідомих обставин як підстави звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві є їх поділ за територіальністю поширення 

(світові та регіональні), характером впливу (природні явища та архітектурні 

особливості), а також властивостями предметів (фізичні, хімічні та 

технологічні) [44]. 

Хоча сутність загальновідомих обставин є зрозумілою сама по собі, 

офіційно складеного їх вичерпного переліку на теперішній час у 

законодавстві України не існує (і, ймовірно, не може існувати). Пов’язано це, 

насамперед, із багатоманітністю таких обставин, що унеможливлює їх 

реальну, а тим паче, ефективну консолідацію та окреслення у законодавстві. 

Разом із тим, у правосвідомості є свій погляд на дійсність, особлива мова, 

система понять і категорій, специфічні критерії і способи оцінок, цілі і засоби 

їх здійснення [142, с. 200]. Це мотивує та ще раз підтверджує справедливість 

того, що в адміністративному судочинстві, як і в цивільному та 

господарському, привілей стосовно визнання обставин загальновідомими 
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надається суду. 

Говорячи про практичну реалізацію теоретичних напрацювань щодо 

загальновідомих обставин як підстави звільнення від обов’язку їх 

доказування у національному судочинстві, необхідно зазначити, що судова 

практика в Україні щодо застосування загальновідомих обставин є досить 

своєрідною. З одного боку, суди визнають загальновідомою інформацію, 

розміщену на веб-сайтах Національного банку України (наприклад, щодо 

офіційного курсу гривні станом на певну дату), Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, окремих банків (наприклад, щодо наявності ліцензії, виданої 

Національним банком України), інших установ, підприємств, організацій 

(наприклад, щодо визначення середньої вартості майна) тощо [227]. А з 

іншого – в адміністративному судочинстві практика визнання судом 

обставин загальновідомими як підстави звільнення від доказування не є 

явищем масовим. 

Однак, аналіз змісту багатьох судових рішень, які містяться у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень, дає змогу стверджувати, що в 

адміністративному судочинстві при визнанні обставин загальновідомими 

судді також посилаються на: інформацію, що розміщена в мережі Інтернет 

[181]; повідомлення у засобах масової інформації та інформацію, 

опубліковану на офіційному інтернет-порталі Генеральної прокуратури 

України [216]; інформацію, яка міститься у посадових інструкціях та 

штатному розписі окремих територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади України [150]; положення постанов Пленуму Вищого 

адміністративного суду України [182]. 

При цьому, вимоги до визнання обставин загальновідомими не 

передбачають необхідності вказувати джерело фактичних даних про 

загальновідомий факт, доказувати легкодоступною інформацію його 

наявність. Тому цілком допустимими є і ті судові рішення, якими від 

доказування звільняються загальновідомі обставини, без одночасного 
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відсилання до певного публічного джерела обізнаності про них [214]. 

2.3. Джерела, межі застосування та міра обов’язковості преюдиції в 

адміністративному судочинстві 

 

На шляху становлення України як незалежної правової держави, а 

також демократично-правової розбудови суспільства, одним із критичних 

питань стало напрацювання та активне вдосконалення нормативно-правового 

масиву матеріального права, та, відповідно, модернізація процесуальних 

норм. При цьому, кардинальні тенденції, котрі можемо спостерігати 

протягом останнього часу щодо наближення України до міжнародних 

стандартів та інтеграції до європейського політичного, економічного та 

правового простору, які стосуються удосконалення різних галузей права: 

кримінального, цивільного, господарського та адміністративного, у своєму 

контексті передбачають взаємозв’язок трансформації матеріальних 

правовідносин та процесуальної сфери. І в цьому аспекті необхідно 

зауважити, що якісні взаємодія та взаємодоповнення зазначених підсистем 

права – матеріального та процесуального, є можливими тільки за умови 

проведення науково аргументованих теоретико-практичних паралелей, що 

буде сприяти пропорційному їх збагаченню. У контексті наведеного слід 

вказати, що попри багатоаспектність та достатню своєрідність 

процесуальних засад вирішення публічно-правових спорів у 

адміністративних судах, саме адміністративне судочинство стало дієвим 

механізмом розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, 

встановленому законодавством. Поряд із цим, існує чимало питань, які 

потребують уточнення або нагального вирішення. Серед них – окремі 

аспекти інституту звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві: преюдиційне питання. 

Річ у тому, що преюдиція як засіб судової аргументації є досить дієвим 

інструментарієм захисту прав та інтересів у процесі розгляду справ, адже 
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надає певні привілеї для однієї із сторін у справі (повторно не доказувати 

окремі факти та обставини для обґрунтування своїх вимог), а для іншої – 

навпаки, по суті, обмежує право спростування таких фактів та обставин. Крім 

того, преюдиція є одним із інструментів забезпечення стабільності та 

авторитету актів правосуддя. У той же час, досить поширеною і 

потребуючою детального аналізу є думка про те, що преюдиція може бути 

спростованою судом безпосередньо на основі доказів та обставин у справі 

[114, с. 223]. 

Говорячи про преюдицію в адміністративному судочинстві, необхідно 

вказати, що її взаємозв’язок із кримінальною, господарською та цивільною 

преюдицією суттєво впливає навіть на теоретичні визначення поняття 

«преюдиція», які досить часто формулюються через призму інших її видів та 

категорій. Вбачається, такі доктринальні підходи до розумінні поняття 

«преюдиція» в адміністративному судочинстві можуть стати як передумовою 

теоретичного її наповнення, так і імпульсом до формування суперечливих 

роз’яснень та відмінної судової практики. 

Питання, пов’язані із застосуванням преюдиції в діяльності судів та 

інших державних органів, підіймалися у дослідженнях О.Ю. Салманової 

[187], М.М. Стоцької [200] та М.А. Микитюка [125]. Поряд із цим, 

О.В. Зіменко розглянуто співвідношення таких нетипових юридичних 

механізмів, як «преюдиція» та «презумпція». При цьому, автором наведено, у 

тому числі, адміністративно-правові приклади, їх роль та значення у 

механізмі правового регулювання [63]. 

Однак аналізуючи сучасні тенденції оновлення та системних змін 

законодавства України, та, враховуючи спрямованість на комплексну 

побудову інституційних спроможностей відповідних правових інститутів, 

можливо стверджувати, що стати запорукою стабільності та підкріплення 

авторитету актів органів адміністративного судочинства преюдиція зможе 

тільки, пройшовши шлях від «пафосно-завуальованого» до юридично-
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практичного та адекватного терміну, який матиме реальне місце у процесі 

доказування під час вирішення публічно-правових спорів в адміністративних 

судах. Зазначене свідчить про те, що на сучасному етапі реформування 

вказане питання потребує відповідних якісно-нових досліджень. 

Неоднозначність розуміння суті такого правового феномену як 

преюдиція, а також його ролі у системі права, пояснюється, насамперед, не 

тільки відсутністю його легального визначення (тим паче в адміністративно-

процесуальному плані), а й відсутністю комплексних наукових досліджень 

його правової природи. При цьому, термін «преюдиція» є результатом 

рецепції римського права на теренах України, має латинське походження (від 

лат. «praejudicium») і означає: вирішення питання наперед; заздалегідь 

прийняте рішення; обставини, які дають змогу робити висновки про наслідки 

[45, с. 423; 105, c. 22]. Слід зазначити, римськими юристами преюдиціальні 

позови подавалися із тим, щоб винесене судом рішення у певній справі 

набувало обов’язкової юридичної сили при розгляді в майбутньому судом 

іншої справи [216, с. 195]. 

У вітчизняне дореволюційне судочинство XX ст. поняття «преюдиція» 

було запозичено із французького процесуального права і первісно 

сприймалося як «передсудимість». Чимало авторів вказують, що у цей період 

преюдиціальним або передсудним визнавався непідвідомчий даному суду 

спір про право або факт (спір по «преюдиціальному питанню»), який 

необхідно було розглянути в судовому порядку та винести щодо нього 

судове рішення до вирішення по суті основних вимог позивача [33, с. 13-58] 

Дещо іншого розуміння поняття «преюдиція» набуло у радянському 

праві. Як зазначає О.І. Бережний, у нормах радянського права передбачалося, 

що преюдиція – це використання висновків іншого суду, винесених в іншому 

процесі при прийнятті рішення судом, а також залежність вирішення деяких 

матеріально-правових питань справи від попереднього рішення судового чи 

адміністративного органу [14, с. 184]. Як бачимо, раніше допускалася 
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преюдиціальність ще й рішень адміністративних органів, що сучасною 

правовою практикою було змінено, а в словниковій літературі поняття 

«преюдиція» або «преюдиціальність» визначаються як зобов’язання всіх 

судів, які розглядають справу, приймати без перевірки і доказів факти, 

встановлені рішенням або вироком суду, що набули законної сили [25, с. 483]. 

Отже, аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що 

єдиного підходу до розуміння змісту та правової природи поняття 

«преюдиція» в наукових та правових джерелах дотепер не сформовано, сам 

термін у сучасній правовій науці використовується у декількох змістовних 

значеннях: 1) правозастосовний акт; 2) факт, що встановлений судом; 

3) висновок, зроблений одним судом, що є обов’язковим для іншого суду; 

4) інтелектуально-вольова діяльність з доказування; 5) властивість окремих 

правових явищ; 6) прийом юридичної техніки [105, c. 22; 216, с. 196]. 

При цьому, в розумінні преюдиції як висновку суду слід обмежуватися 

лише його предметно-фактичною стороною, адже преюдиція (як ознака 

обставин) не породжує «преюдиції» правової оцінки. Подібна 

характеристика базується на прямому нормативному приписі (ч. 7 ст. 78 КАС 

України) та повністю гармонізує із загально-груповими властивостями 

підстав звільнення від доказування. Обставини встановлюються через докази 

або підстави звільнення від доказування, а правові позиції доносяться до 

суду шляхом доведення і остаточно констатуються ним самостійно. Тому в 

юридичній літературі обґрунтовано панують погляди щодо «преюдиції» як 

засобу судової фактичної аргументації, спрямованого на оптимізацію 

судового процесу. Відповідно, Р.Д. Ляшенко зазначає, що у цьому аспекті 

преюдицією необхідно вважати правило, яке звільняє від доказування 

обставин, яких було встановлено рішенням іншого суду, що набрало 

законної сили, визнаються обов’язковими та не потребують додаткової 

перевірки [105, с. 22]. При цьому, М.О. Тузов наголошує, що такий підхід 

забезпечує оптимізацію судового процесу, у тому числі, економію сил та 
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часу суду у процесі розгляду та вирішення справ [207, с. 93]. Вбачається, ще 

одна загальна властивість звільнення від доказування (його мета) визнається 

дослідниками властивою преюдиції. 

Говорячи про безпосереднє нормативне закріплення поняття 

«преюдиція» у вітчизняному законодавстві, необхідно вказати на відсутність 

у процесуальних кодексах його легального визначення, що є причиною 

формування суперечливих роз’яснень та неоднозначної судової практики 

щодо визначення переліку процесуальних документів, зафіксовані у яких 

обставини мають преюдиціальне значення тощо. Разом із тим, чи не єдина 

згадка категорії «преюдиція» міститься у положеннях ч. 2, ст. 13 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої: 

«Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших 

судів визначається законом» [166]. Виходячи зі змісту вказаного 

нормативного матеріалу, можна говорити про те, що на законодавчому рівні 

відбувається своєрідне ототожнення поняття «обов’язковість» та 

«преюдиційність». Однак, незважаючи на деяку подібність, зазначені поняття 

несуть різне змістовне навантаження, а таке вузьке їх сприйняття вносить ще 

більше неясностей. Крім того: 

в законі йде мова все-таки про «обов’язковість урахування», що не 

можна прямо трансформувати в «обов’язковість»; адже термін «врахування» 

позначає не імперативність чогось, а лише нагальність його взяття до уваги, 

зважання на нього. Для прикладу, рішення громадських зборів 

«враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності» (ч. 2 

ст. 8 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» [164]), але сумнівів 

щодо диспозитивно-дорадчого значення цих рішень не виникає; 

за Законом «Про судоустрій і статус суддів», преюдиційність судових 

рішень для інших судів «визначається законом». Яким законом? 

Процесуальним. Саме останній визначатиме міру «обов’язковості 

врахування», що робить допустимими відмінності у силі преюдиції для 
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різних видів судочинства. 

Що ж стосується безпосередньо КАС України, то він передбачає прояв 

преюдиційних положень серед переліку підстав звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. Звичайно, не всі з підстав, передбачених 

ст. 78 КАС України, відносяться до преюдиційного субінституту 

адміністративного судочинства, а лише дві групи: 

1) ч. 4 ст. 78 КАС України: «Обставини, встановлені рішенням суду у 

господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної 

сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі 

особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не 

встановлено законом»; 

2) ч. 6 ст. 78 КАС України: «Вирок суду в кримінальному провадженні, 

ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є 

обов’язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові 

наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала 

або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи 

вчинені вони цією особою». 

Стосовно першої групи, то преюдиційні обставини в 

адміністративному судочинстві не потребують доказування, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

1). Обставини встановлено рішенням суду у господарські, цивільній 

або адміністративній справі. Бачимо, що: 

а) обставини мають бути встановленими саме рішенням суду, а не 

іншого органу. Тобто, якщо їх встановлено рішеннями інших органів, – вони 

потребують доказування на загальних підставах; 

б) допускається взаємна та за однаковими правилами преюдиція 

рішень, прийнятих в межах близьких за процесуальною формою видів 
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судочинства: адміністративного, цивільного, господарського; 

в) обставини мають бути саме встановленими, а не будь-яким чином 

відображеними в рішеннях суду. Вищий господарський суд України у своїй 

постанові справедливо зазначав, що преюдицію утворюють виключно лише 

ті обставини, які безпосередньо досліджувалися і встановлювалися судом, що 

знайшло своє відображення у мотивувальній частині судового акта. При 

цьому, лише згадувані, але такі, що не одержали оцінки суду, обставини не 

можуть розглядатися як встановлені судом і не набувають властивостей 

преюдиціальності [148]. Доповнимо вказану позицію лише посиланням на 

абз. 3 пп. 2.6. п. 2 Постанови Пленуму цього ж суду від 26 грудня 2011 р. 

№ 18: «Преюдиціальне значення процесуальним законом надається саме 

обставинам, встановленим судовими рішеннями (в тому числі в їх 

мотивувальних частинах) …» [154]. Оскільки преюдиційне значення мають 

обставини, встановлені «в тому числі» в мотивувальній частині, значить і в 

резолютивній частині рішення суду відповідні обставини можуть бути 

встановленими; 

г) встановлення преюдиційних обставин може відбутися за допомогою 

не будь-якого судового рішення, а лише в «рішеннях суду». Наголосимо, що 

попередня редакція КАС України (до 2017 р.) дозволяла преюдиційність і 

рішень із процесуальних питань (по іншому – всіх «судових рішень»). Той 

факт, що діюча редакція процесуального закону фактично обмежує джерела 

преюдиційності дозволяє зробити два припущення: ч. 4 ст. 78 КАС України є 

технічно невивіреною, «випадково» обумовила відповідне обмеження та 

потребує розширювального трактування; законодавець усвідомлено та 

цілеспрямовано сформулював преюдицію із посиланням на «рішення суду». 

Наскільки незвичним би це не здавалося (виходячи із усталених 

доктринальних бачень), більшу схильність маємо до другого (точно-

термінологічного) трактування, оскільки увага під час оновлення 

процесуальних кодексів у 2017 році до категоріальної гармонізації видів 
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судових рішень була чималою і недогляд розробників у відповідній сфері є 

малоймовірним. Процесуальні закони на даний час одностайні у трактуванні 

«рішення суду» як судового рішення, яким закінчується розгляд справи по 

суті у суді першої інстанції (ч. 3 ст. 241 КАС України, ч. 3 ст. 258 Цивільного 

процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 232 Господарського процесуального 

кодексу України); 

2). Рішення суду як джерело преюдиції має «набрати законної сили», 

що, зазвичай, відбувається після закінчення строку подання апеляційної 

скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано; 

3). У справі беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої 

встановлено такі обставини. Якщо ж у справі беруть участь нові особи, то 

преюдиційний характер рішення значно втрачається, адже відповідно до 

положень ч. 5 ст. 78 КАС України: «Обставини, встановлені стосовно певної 

особи рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, 

що набрало законної сили, можуть бути у загальному порядку спростовані 

особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені». 

Це правило застосування/нівелювання преюдиції вплинуло і на організаційну 

складову процесуальної форми, яка покликана унеможливлювати 

виникнення ситуацій, коли заінтересовані (щодо результатів справи) особи не 

залучаються до провадження. Зокрема, в ч. 2 ст. 50 КАС України закріплено: 

«У разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи 

обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних 

наслідків при розгляді позову, пред’явленого стороною, яка брала участь у 

цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред’явленого цією третьою 

особою до такої сторони». Видається, зміст ч. 2 ст. 50 КАС України 

кореспондує зі змістом ч. 5 ст. 78 КАС України. Водночас, між ними 

спостерігаються і певні відмінності: суб’єктні (будь-яка особа, обставини 

щодо якої встановлено рішенням суду – ч. 5 ст. 78 КАС України; лише 

потенційна для конкретної справи «третя особа, що не заявляє самостійних 
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вимог» – ч. 2 ст. 50 КАС України); процесуальні (особа з будь-яких підстав 

«не брала участі» у преюдиційно значимій справі – ч. 5 ст. 78 КАС України; 

третя особа не була повідомлена про розгляд справи – ч. 2 ст. 50 КАС 

України); кваліфікаційно-підсумкові (можна у загальному порядку 

спростовувати преюдиційні обставини – ч. 5 ст. 78 КАС України; обставини 

«не мають юридичних наслідків» для іншої справи – ч. 2 ст. 50 КАС 

України). Останнє порівняння видається особливо цікавим, адже, якщо 

відкинути припущення про технічні причини відмінностей у формулюванні 

обох преюдиційно-обмежувальних приписів, змушені визнати більшу 

змістовну насиченість випадку «обставини не мають юридичних наслідків», 

ніж випадку «обставини можуть бути у загальному порядку 

спростованими». По-перше, ч. 5 ст. 78 КАС України вказує на диспозитивну 

ймовірність («можуть бути»), а не обов’язковість спростування; втілення 

останнього залежить тут від волі приватної особи. По-друге, якщо рішення 

суду та закріплені в ньому обставини мають, окрім преюдиційного, ще якісь 

інші юридичні значення для іншої справи (допускаємо ймовірність 

доказового значення), то всі вони нівелюються у ситуації, передбаченій ч. 2 

ст. 50 КАС України.  

Не дивлячись на вказані особливості, загальна вимога застосування 

неделіктної преюдиції все-одно залишається справедливою – суб’єктна 

кореляція між відповідними справами. У зв’язку із цим не можуть мати 

преюдиційного значення рішення суду в тотожних за фабулою, але відмінних 

за складом справах. Вказане породжує суміжний висновок: хоча на перший 

погляд впровадження зразково-типового судочинства сприяє укріпленню 

позицій «преюдиції», насправді, воно не має до розглядуваної підстави 

звільнення від доказування ніякого відношення, адже: типові справи 

відрізняються від зразкової за суб’єктним складом; «При ухваленні рішення 

у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного 

Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати 
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правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами 

розгляду зразкової справи» (ч. 3 ст. 291 КАС України). Преюдиція ж оперує 

обставинами, а не правовими позиціями. 

Застосування іншої (деліктної) групи преюдиційних обставин 

здійснюється на дещо специфічних (відмінних) умовах: 

1. Джерелом преюдиції є: вирок суду в кримінальному провадженні, 

ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення. Важливо відмітити позитивність 

включення до переліку «ухвали про закриття кримінального провадження», 

адже відсутність згадки про неї в попередній редакції КАС України 

призводила до неможливості преюдиційного встановлення деліктних фактів 

у ситуаціях, коли особа звільнялася від кримінальної відповідальності з 

нереабілітуючих підстав. 

2. Вказані судові рішення теж мають набрати законної сили. 

3. Деліктні преюдиції «є обов’язковими для адміністративного суду, що 

розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно 

якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду». У зв’язку з цим варто 

чітко ідентифікувати пов’язаність адміністративної справи із правовими 

наслідками дій чи бездіяльності особи-порушника (наприклад, 

адміністративний суд розглядає справу про незаконність рішення публічного 

службовця, прийнятого в умовах реального конфлікту інтересів [50, с. 220; 

157]). Якщо ж предмет судового розгляду лише торкається дій/бездіяльності 

відповідної особи (але не спрямований на їх правові наслідки), то 

преюдиційність деліктних обставин виключається. Це може бути, зокрема, 

провадження про ймовірно незаконне звільнення керівника публічного 

службовця у зв’язку із неналежним виконання своїх обов’язків. У подібній 

ситуації вчинення підлеглим правопорушення може сприйматися лише як 

результат управлінської бездіяльності начальника, але звільнення останнього 
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не є правовим наслідком протиправної поведінки підпорядкованої особи. 

Також обставини деліктної преюдиції «є обов’язковими», а не «не 

доказуються» – як у випадку із рішеннями суду у господарські, цивільній або 

адміністративні справі. Подібна термінологічна відмінність говорить про 

різну міру обов’язковості преюдицій. Саме вона була використаною Вищим 

адміністративним судом України у листі від 14 листопада 2012 р.1 для 

обґрунтування того, що: «учасники адміністративного процесу не зобов’язані 

повторно доказувати ті обставини, які були встановлені чинним судовим 

рішенням в іншій адміністративній, цивільній або господарській справі, якщо 

в цій справі брали участь особи, щодо яких відповідні обставини 

встановлені». Водночас це «звільнення від доказування не має абсолютного 

характеру і не може сприйматися судом як неможливість спростування під 

час судового розгляду обставин, яких зазначено в іншому судовому рішенні. 

Адміністративні суди не повинні сприймати як обов’язкові висновки щодо 

фактичних обставин справи, наведені у чинних судових рішеннях за інших 

адміністративних, цивільних чи господарських справ» [102]. 

4. Рішення по справах про правопорушення є обов’язковими «лише в 

питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони» відповідною 

особою. Тобто, інші (окрім названих двох) обставини, встановлені вироком 

суду в кримінальному провадженні, ухвалою про закриття кримінального 

провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або 

постановою суду у справі про адміністративне правопорушення не мають 

преюдиційної сили. Це стосується й інших обставин стосовно особи 

порушника, і обставин стосовно інших (окрім порушника) осіб. Відмінність у 

обсязі преюдиційності деліктних і неделіктних судових рішень пов’язуємо із 

відмінностями у стандартах доказування. Звернення до останніх дозволяє: 

виявити вищий стандарт доказування в кримінальній справі («поза 

розумним сумнівом»), що обумовлює більшу істинність висновків, яка 

1 Означена термінологічна відмінність була характерною і для КАС України в редакції 2012 року. 
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виправдовує [174] вказівку на «обов’язковість» у ч. 6 ст. 78 КАС України, на 

відміну від – «не доказуються» у ч. 4 ст. 78 КАС України; 

поставити запитання: чому рішення по цивільній, господарській або 

адміністративній справі преюдиційно враховується у межах всіх 

встановлених ним обставин, а рішення по кримінальному провадженню – 

лише у частині двох питань (чи мали місце діяння та чи вчинено їх 

конкретною особою)? Міра істинності перших більша? Ні – навпаки, в 

кримінальному провадженні вищий стандарт доказування [109; 30]. Але 

останній, у поєднанні із презумпцією невинуватості, може призводити до 

заперечення наявності багатьох юридично значимих обставин (яких в інших 

юстиціях було б визнано при наявності ідентичного обсягу доказів). 

Натомість в адміністративному, цивільному та господарському процесах має 

місце більша змагальність під час доказування, рівність в оцінюванні доказів, 

що поєднано з відносно нижчими стандартами доказування. Тому лише 

ключовий факт деліктного рішення наділяється преюдиційною силою для 

цілей адміністративного судочинства. 

Не можна не згадати і той факт, що реформаторські процеси, які 

відбулися у 2016–2018 роках як складова, у тому числі, й адміністративної 

реформи в Україні, справили позитивний вплив і на розвиток субінституту 

преюдиції в адміністративному судочинстві. Так, в оновленій редакції КАС 

України від 03.10.2017 р. та, безпосередньо, у ст. 78 КАС України вбачається 

вплив теоретико-наукових доробок, спрямованих на вдосконалення сфери 

адміністративного судочинства, порівняно із нормативним забезпеченням 

адміністративного судочинства попередніх років. Справа в тому, що 

тривалий час (фактично із видання згадуваного листа вищого 

спеціалізованого суду) вважалося, що встановлення преюдиції судом в одній 

справі є неабсолютною категорією та може бути поставлено під сумнів чи 

бути спростовано доказами та обставинами в інший справі. Такий загальний 

(заперечуючий обов’язковість судових рішень) підхід обумовлювався 
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відсутністю нормативних підстав для процесуального спростування 

преюдиційної обставини особою, що не брала участі у справі, в якій таку 

обставину було встановлено. Що породжувало значні правозастосовні 

ускладнення (і навіть маніпуляції), в першу чергу – з податковими спорами. 

Саме задля усунення останніх і надання можливості суб’єктові владних 

повноважень, який не брав участі у розгляді преюдиційно значимої справи, 

заперечити проти встановлених у ній обставин, Вищий адміністративний суд 

України в ухвалі від 15.07.2016 р. (справа К/800/37663/15) зазначав: 

«встановлення преюдиції судом в одній справі, не є абсолютом та може бути 

спростованим доказами та обставинами в іншій справі» [213]. 

В оновленій же редакції зазначена ситуація віддзеркалилася у 

цитованій вище ч. 5 ст. 78 КАС України, яка закріпила право у загальному 

порядку спростовувати преюдиційні обставини особою, яка не брала участі у 

справі, в якій такі обставини було встановлено. Не дивлячись на 

протилежність кінцевого висновку, дана норма все-таки сприятиме 

утвердженню обов’язковості обставин, встановлених стосовно певної особи 

рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі. Адже 

на теперішній час: 

виняток із прямого «перенесення» встановлених обставин у рішення 

суду в адміністративній справі є тільки один, і він мотивується нагальністю 

забезпечення реалізації доказово-змагальницьких можливостей учасників 

справи; 

виключається необмежене критеріями правило про неабсолютність 

преюдиції (яке впроваджувалося практикою Вищого адміністративного суду 

України); 

відступ від преюдиційності обставин можливий лише за ініціативою 

учасника справи (який не мав можливості змагатися у доказуванні 

конкретної обставини), але такий відступ (перетрактування) за суб’єктивною 

волею суду виключається. 
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Саме із описаним винятком у преюдиційній дії неделіктних обставин 

пов’язуємо термінологічну відмінність ч. 4 ст. 78 КАС України та ч. 6 ст. 78 

КАС України. 

Розуміння преюдиції як комплексної, однієї з базових категорій 

інституту доказування в адміністративному судочинстві потребує розгляду 

останньої під різними правовими кутами. Доцільним є виокремлення не 

тільки шляхів її реалізації, а ще й відповідних способів теоретичного та 

правового впливу, якого вона здійснює. Такі засоби яскраво відображаються 

у функціях що, безпосередньо, реалізуються у механізмі правового 

регулювання преюдиції. Зазначимо, що запропонований перелік функцій не 

слід розцінювати як основний, базовий, ієрархічний інструментальний 

механізм, а слід сприймати їх в залежності від позитивно-правового впливу, 

який справляється на правовідносини в адміністративному судочинстві. 

Запропонуємо виокремлення таких функцій преюдиції в 

адміністративному судочинстві, як: психологічна, регулятивна та охоронна, з 

наступним розкриттям їх змісту. 

Так, немає сумніву, що преюдиція в адміністративному судочинстві 

зачіпає психологічно-вольовий аспект не тільки у свідомості судді, який 

приймає, так би мовити, рішення щодо її застосування, а й інших суб’єктів 

[145, c. 134–135]. 

Регулятивна функція, яку виконує преюдиція в адміністративному 

судочинстві, полягає у тому, що преюдиція здійснює координаційно-

цілеспрямовану діяльність у людських стосунках. Вона є спрямованою на 

врегулювання та впорядкування відповідних суспільних відносин та правил 

поведінки суб’єктів. Тобто висновок щодо прийняття судом вже доказаних 

обставин у попередній справі є обов’язковим для адміністративного суду, що 

розглядає справу, та усіх учасників процесу. Але перед цим суд все одно 

вказує на такі відомості учасникам і, у разі чого, вони мають право або їх 

прийняти або спростувати (якщо не брали участі у справі, в якій було 
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прийнято преюдиційне рішення). Від обраної ними моделі поведінки 

залежать наступні процесуальні дії суду, а обсяг прав усіх учасників 

відповідного процесу буде регулюватися згідно їх попереднього рішення. 

Констатація/визнання судом преюдиційності для розглядуваної справи 

певних обставин відображається ж не лише у підсумкових судових рішеннях 

[180; 149], але і в конкретно-преюдиційних чи стадійних за змістом ухвалах. 

Другий варіант при цьому, подібно до процесуальної фіксації 

загальновідомих обставин, є більш бажаним та організаційно виправданим. 

Преюдиція також є спрямованою на реалізацію охоронної функції, 

направленою на охорону фундаментальних суспільних відносин [63, c. 21]. 

Як приклад, можна вказати, що застосування субінституту преюдиції в 

адміністративному судочинстві є заходом попередження процесуальних 

зловживань та охорони вже існуючих, легально отриманих доказів, і (що 

найважливіше) вона покликана зберегти силу судового рішення та єдиний 

підхід до кваліфікованих щодо їх наявності фактів. В останньому, окрім мети 

процесуальної економії як ознаки підстав звільнення від доказування, 

вбачаємо сутнісну спрямованість преюдиції. Науковці справедливо 

відмічають, що основою преюдиційності фактів є законна сила судового 

рішення [123, с. 153; 120, с. 511]. Враховуючи вказаний базис, можемо 

відповісти на запитання про ймовірну преюдиційність постанов у справах 

про адміністративні правопорушення, яких видано не судом (адже 

відмінність лідируючого суб’єкта деліктного провадження не змінює його 

основної юридичної природи – притягнення до адміністративної 

відповідальності). Дійсно, постанова суб’єкта владних повноважень у 

справах про адміністративні правопорушення приймається на основі таких 

же критеріїв і завдань, як і постанова суду у відповідних справах, але тільки 

остання забезпечується конституційним принципом обов’язковості судових 

рішень (п. 9 ч. 2 ст. 129 Основного Закону), що обумовлює її преюдиційність. 

Становить інтерес і питання про преюдиційність рішень 
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Конституційного Суду України, тим більше, що ч. 2 ст. 74 Закону «Про 

Конституційний Суд України» 1996 р. (втратив чинність) закріплювала: 

«Конституційний Суд України може вказати на преюдиціальність свого 

рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з 

правовідносинами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта» [163]. 

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ також наголошував: «За змістом статей 73, 74 Закону 

України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд 

України» судове рішення може бути переглянуто на підставі пункту 4 

частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України1 

також і в тому разі, якщо Конституційний Суд України вказав на 

преюдиційність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції 

позовів у зв’язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії 

неконституційного акта, якщо рішення суду ще не виконано» [159]. Однак, 

новий Закон «Про Конституційний Суд України» [162] 2017 р. не відтворив 

відповідного положення. Видається, це не є безпідставним, оскільки, не 

дивлячись на поверхнево-емпіричну схожість рішень Конституційного Суду 

України із преюдицією, вони можуть стосуватися лише питань чинності 

закону чи іншого нормативно-правового акту (їх частини), а тому впливати 

на юридичну, а не фактичну (як прикладну сферу преюдиції), сторону 

розгляду адміністративної справи. 

Поряд із Рішенням Конституційного Суду України, вирок суду або 

ухвала про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

кримінальної відповідальності виступають, згідно положень ст. 361 КАС 

України, засобом підтвердження наявності деяких нововиявлених та 

виключних обставин: завідомо неправдивих показань свідка, завідомо 

неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, 

фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, вчинення суддею 

1 На той час дана стаття Цивільного процесуального кодексу України передбачала підстави перегляду 
судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
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злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. При цьому, в 

літературі традиційно вказані випадки приводяться як приклади виключної 

допустимості доказів, відповідно до ч. 2 ст. 74 КАС України: «Обставини 

справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування». 

Конкретна обставина (вчинення суддею злочину) може бути підтвердженою 

лише конкретним засобом (вироком). Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 364 КАС 

України, до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи 

виключними обставинами додаються «докази, що підтверджують наявність 

нововиявлених або виключних обставин». Тобто, підтвердження відповідних 

обставин здійснюється саме «доказами» спеціальної допустимості. Однак 

при цьому вони є і судовими рішеннями, що могли би констатувати факти в 

якості деліктних преюдицій. Тим більше, що вони відповідають ознакам 

останніх: стосуються питань про наявність злочину та вчинення його 

конкретною особою; стосуються правових наслідків правопорушення (адже 

необхідність переглядати рішення обумовлюється саме злочинністю 

поведінки під час його ухвалення) тощо. Вбачаємо випадок поєднання в 

одному судовому рішенні (і навіть в одному факті, що встановлюється ним) 

подвійної природи – преюдиції та доказу. 

Взагалі ж, статус доказу є прийнятним для судових рішень (і окремо 

від преюдиції теж), адже вони відповідають поняттю письмових доказів – 

«документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, 

що мають значення для правильного вирішення спору» (ч. 1 ст. 94 КАС 

України). І якщо судове рішення «не спрацьовує» як преюдиція через 

відсутність якоїсь із умов застосування такої (наприклад, суб’єктної), то 

вважаємо цілком ймовірним приєднання його до матеріалів справи та оцінки 

поряд з іншими доказами. Вказане приводить до більш загального висновку 

про те, що преюдиція виступає правовим інструментом, якого засновано на 

законній силі та обов’язковості судових рішень, але який відображає далеко 
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не весь правовпорядковуючий потенціал останніх; преюдиція втілює лише 

процесуальну (а серед неї – лише фактовстановлюючу; розділяючи при 

цьому останню нішу із альтернативним модусом – «доказ») сторону 

юридичної «потужності» актів правосуддя. 

Отже, у сучасній правовій науці розуміння категорії «преюдиція» не є 

однозначним. Однак використання даного субінституту в адміністративному 

судочинстві є одним із суттєвих елементів фактовстановлюючої активності і 

учасників справи, і лідируючого суб’єкта. Преюдиція є засобом підтримки 

авторитету суддів, забезпечення обов’язковості судових рішень, 

процесуальної економії часу; не дивлячись на існування недоліків позитивно-

правового закріплення, вона суттєво доповнює (як з теоретичного, так і з 

праксеологічного боку) та довершує інститут звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, інструментально відображаючи об’єктивно 

існуючий правовий зв’язок між судовою справою, в рішенні по якій 

встановлено преюдиційні обставини, та судовою справою, в рішенні по якій 

використовуються відповідні обставини. Такий зв’язок може проявлятися як 

до, так і після звільнення від доказування конкретних обставин (зокрема, 

через зупинення провадження у справі до моменту вирішення іншої справи 

або перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами [62, с. 39]). 

Не можна не вказати, що багатогранність преюдиції обумовлюється її 

специфікою та непропорційним розвитком на теренах Україні. Як один із 

запозичених процесуальних інструментів зарубіжних країн, преюдиція, в 

цілому, приживається та є складовою частиною національного 

законодавства. Це динамічна, а не стала категорія, адже, як зазначалося вище, 

ряд положень з удосконалення та розширеного тлумачення преюдиції в 

адміністративному судочинстві знайшло своє відображення в новій редакції 

КАС України, що свідчить про свідомий та необхідно-зумовлений погляд 

законодавця на відповідний субінститут та його роль в адміністративному 

процесі. Можна стверджувати, що на теперішній час загально-методологічна 
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основа застосування субінституту преюдиції в адміністративному 

судочинстві ґрунтується на легально окреслених теоретичних та практичних 

засадах, має на меті удосконалення та покращення сфери доказування (в його 

широкому розумінні) та виконує ряд основоположних функцій, що 

створюють сприятливий правовий клімат у процесі з’ясування обставин 

справи. 

Чи ж є перспектива наступні наукові доробки розвивати у бік галузевої 

спеціалізації, які можливі напрямки такої спеціалізації в контексті і 

преюдиції, і, загалом, підстав звільнення від доказування? – це запитання, 

відповісти на яке дозволить вивчення теоретичних, нормативних та 

прикладних аспектів звільнення від доказування в інших процесуальних 

галузях. 
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РОЗДІЛ 3 

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ТА МІЖСИСТЕМНИЙ ДОСВІД ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ДОКАЗУВАННЯ, ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Підстави звільнення від доказування в цивільному, 

господарському та кримінальному процесах України 

 

Говорячи про міжгалузевий досвід звільнення від доказування, 

передусім, необхідно почати із того, що порівняльно-правовий метод – це 

метод: «а) визначення невідомого шляхом порівняння з відомим; 

б) з’ясування якостей або властивостей явища шляхом порівняння з іншими 

його якостями чи властивостями або з якостями чи властивостями іншого 

явища; в) встановлення закономірностей шляхом порівняння об’єктів у 

різний час, порівняння їх якостей у минулому з тими самими якостями у 

сучасному стані для встановлення змін чи тенденцій розвитку» [186]. 

Орієнтуючись первинно на синхронне порівняння на мікрорівні 

приписів щодо звільнення від доказування в адміністративному, цивільному, 

господарському та кримінальному процесах, вбачалося доцільним здійснення 

співставлення переліку підстав звільнення від доказування, умов, порядку та 

меж їх застосування, порівняння нормативних формулювань відповідних 

аспектів та виявлення між ними спільного та відмінного, виходячи із чого 

можливим би стало визначення перспектив для оновлення положень КАС 

України. 

Однак вже початкове звернення до офіційних текстів дозволило 

виявити неможливість, у більшості названих сегментів, проведення 

міжгалузевого порівняння на основі звичної методологічної послідовності 
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руху від емпіричного до теоретичного, а якщо спеціалізовано – від 

нормативного до доктринального. Адже формулювання підстав звільнення 

від доказування, здійснене у Цивільному процесуальному та Господарському 

процесуальному кодексах України є не просто подібним, а повністю 

ідентичним до відповідних приписів КАС України. Зокрема: 

обмежувальне та уточнююче межі преюдиції положення ч. 8 ст. 78 

КАС України («Обставини, встановлені рішенням третейського суду або 

міжнародного комерційного арбітражу, підлягають доказуванню в 

загальному порядку при розгляді справи судом») є тотожним до змісту 

положень ч. 8 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України [223] та 

ч. 8 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України [34]; 

«обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають 

доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності 

цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються 

учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, 

поясненнях учасників справи, їх представників» – це зміст і ч. 1 ст. 78 КАС 

України, і ч. 1 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, і ч. 1 ст. 75 

Господарського процесуального кодексу України; 

«правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої 

справи, не є обов’язковою для господарського суду» – зміст і ч. 7 ст. 75 

Господарського процесуального кодексу України, і ч. 1 ст. 78 КАС України, і 

ч. 1 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України. 

І подібним чином всі інші питання звільнення від доказування 

викладено абсолютно уніфіковано у восьми частинах окремої статті 

процесуальних кодексів трьох видів вітчизняної юстиції. Такий стан 

нормативного регулювання підстав звільнення від доказування: 

1) додатково підтверджує справедливість та методологічну 

прийнятність намагань вирішити окремі складні аспекти «звільнення» в 

адміністративному судочинстві не лише на основі галузевих підходів, але й 
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застосовуючи досягнення теорії цивільного та господарського процесів. 

Означення вказаного підходу в підрозділі 1.3. дисертаційного проекту та 

його використання в розділі 2 дисертації може бути продовжено 

результативним аспектом. Адже описаний стан нормативного забезпечення 

судових процесів обумовлює відразу потрійну перспективу позитивного 

впливу будь-якої галузевої розробки і, зокрема, зроблених у попередніх 

розділах висновків та пропозицій. Фактично, розкрита необхідність 

викладення реч. 3 ч. 2 ст. 78 КАС України в новій редакції (яка б відобразила 

повернення обставини, відмову щодо визнання якої було прийнято судом, до 

сфери «доказування», а не «доведення») з ідентичних мотивів може бути 

використаною для термінологічного удосконалення і реч. 3 ч. 2 ст. 82 

Цивільного процесуального кодексу України, і реч. 3 ч. 2 ст. 75 

Господарського процесуального кодексу України; необхідність заміни 

терміна «сторони» терміном «учасники справи», якої було охарактеризовано 

щодо ч. 2 ст. 78 КАС України, є, водночас, і рекомендацією до оновлення 

положень ч. 2 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, і ч. 2 ст. 75 

Господарського процесуального кодексу України. Вбачається, з упевненістю 

можна стверджувати, що в процесі дослідження інституту звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві було досліджено і поліінститут 

звільнення від доказуванні в трьох видах судочинства; 

2) стимулює, з огляду на неможливість морфологічного чи 

функціонального порівняння, нагальність звернення до субстанціонального 

співставлення підстав звільнення від доказування, при якому право слід 

розглядати не як певну сукупність норм, а як його «сутність», з основними 

властивостями та особливостями функціонування в рамках суспільства. Слід 

вказати, що, на відміну від морфологічного порівняння, яке вивчає явища за 

їх формами, субстанціональне порівняння дозволяє прослідкувати зміни 

правових систем у зв’язку з глобалізацією, інтеграцією не на формальному 

рівні, а на рівні структурних, суттєвих зрушень [11, с. 12]. Звичайно, на 
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сутнісному рівні ідей та цілей адміністративне судочинство суттєво 

відрізняється від цивільного та господарського, що обумовлює більшу 

лояльність його процесуальної форми до приватної особи, більшу міру 

офіційного з’ясування обставин справи і, відповідно, доказової активності 

суду. Окреслені засадничі відмінності обумовлюють специфіку правил 

доказування, судових викликів і повідомлень, розподілу судових витрат, 

виконання рішень тощо. Але, не дивлячись на вплив субстанціональних 

відмінностей процесів на складний інститут доказів і доказування, його 

окремий інститут – звільнення від доказування, – не зазнав впливу таких 

відмінностей. Тому і найвищий рівень можливого співставлення галузей не 

дає пізнавальних перспектив у межах предмету дослідження. Хіба-що 

можемо допустити ймовірну описово-мотивувальну специфіку пошуку 

ідентичних з наданими нами висновків (або вирішення тих же питань) 

представників іншої процесуальної галузі, специфіка професійної свідомості 

яких змушувала б менше звертатися до активної ролі суду та приділяти 

посилену увагу прояву засад змагальності у порядку офіційної фіксації 

підстав звільнення від доказування; 

3) вимагає звернення до питань, які стосуються мотивів, засад та 

перспектив зближення процесуальних галузей, що наочно дістало прояв у 

межах предмета дослідження. І тут необхідно вказати, що хоча окремі галузі 

процесуального права почали виділятися давно (сказане, в першу чергу, 

стосується кримінального та цивільного процесів, адже господарський та 

адміністративний процеси додалися значно пізніше), в юридичній літературі 

неодноразово висловлювалася думка щодо єдності юридичного процесу. Ще 

на початку XX століття вчені висловлювали думки про те, що процес слід 

розглядати як єдину наукову дисципліну, яка має загальну юридичну 

природу і є побудованою на єдиних принципах [183, с. 57]. 

Ю.М. Грошевий та С.М. Стахівський відмічають, що важливою 

тенденцією розвитку сучасного процесуального законодавства повинна стати 
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уніфікація процесуального регулювання, її узгодження, гармонізація, 

інтеграція правової регламентації, тобто процес підпорядкування форми і 

змісту законодавства з метою досягнення термінологічної і смислової єдності 

та узгодженості в рамках декількох процесуальних галузей права [42, с. 29]. 

Звичайно, найбільш перспективними для зближення є саме адміністративне, 

цивільне та господарське судочинство, які є спорідненими як з точки зору 

ретроспективи виникнення, так і по своїй суб’єктній, інституційній, стадійній 

будові, що значною мірою ґрунтується на однакових фундаментальних 

засадах. 

В чому ж полягає ймовірна користь від вказаного зближення? По-

перше, сам процес перебудови та гармонізації процесуально-правових 

приписів пов’язаний із усуненням певної нормативної специфіки, ліквідацією 

окремих процесуальних засобів. При цьому природним є те, що відмова 

першочергово стосується неефективних, невиправданих чи навіть шкідливих 

правових інструментів, таких, що ускладнюють і розуміння, і застосування 

загальнообов’язкових приписів. Узгодження супроводжується відбором 

найбільш досконалих практик, що сприяє оптимізації процесуальної форми 

кожного виду узгоджуваних юстицій. Так, у частині засобів доказування до 

2017 року адміністративний процес характеризувався визнанням джерелом 

доказів пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, а господарське 

судочинство володіло ще й додатковою особливістю – абсолютною 

відсутністю інституту показань свідків. У зв’язку з чим вченими виносилися 

та обґрунтовувалися небезпідставні зауваження стосовно незабезпеченості 

доказово-змагальницьких прерогатив у господарському судочинстві та 

порушення висхідних ідей організації правосуддя («ніякі докази не мають 

для суду наперед встановленої сили») в адміністративному судочинстві [221, 

с. 240-241]. За результатами ж оновлення змісту процесуальних кодексів у 

2017 році і адміністративний, і цивільний, і господарський процеси отримали 

уніфікований перелік засобів доказування (письмові, речові та електронні 
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докази; висновки експертів; показаннями свідків), що фактично усунуло 

названі проблеми двох із них. 

По-друге, узгоджується понятійно-категоріальний апарат 

процесуального права (наприклад, у частині виокремлення видів судових 

рішень та їх найменування), що запобігає виникненню різнотрактувань, 

спотворень чи інтерпретаційних непорозумінь не лише у сфері наукової, але 

й правозастосовної та правотворчої діяльності. Попри значною мірою 

неідентифікованість відповідного сегменту гармонізаційних процесів, його 

прилеглість, поточність, інструментальність, все ж він заслуговує на чільну 

увагу та являється далеко не другорядним (а, можливо, й первинним). Як 

справедливо відмічає Ю.Л. Медведєв, не останнє місце в процесах 

гармонізації займає чітке визначення змісту термінів, що використовуються в 

нормативно-правових актах [121, с. 53]. В.О. Кушнарьова також наголошує: 

«точність і виразність юридичних формулювань, уніфіковане їх мовне 

втілення, правильне і одностайне вживання нормативної правової 

термінології обумовлюють ефективність впливу правових норм на суспільні 

відносини» [100, с. 380]. Теоретики ж права навіть пов’язують термінологію 

із вирішенням глобальних питань цивілізаційної належності тієї чи іншої 

правової системи [92, с. 2]. Подібне значення категоріального апарату 

вимагає саме підвищеної уваги до нього, що, в протилежному випадку, може 

мати конкретні праксеологічні наслідки. Так, у приватно-правовій сфері 

строки звернення до суду (позовної давності) традиційно зараховуються до 

питань матеріального, а не процесуального права. Натомість, в 

адміністративному судочинстві ще з 2005 року їх, в переважній своїй 

більшості, було розміщено в процесуальному законі. У зв’язку із згадуваним 

оновленням редакції КАС України у 2017 р., його глава 6 розділу 1 отримала 

(подібно до Цивільного процесуального кодексу України та Господарського 

процесуального кодексу України) назву «Процесуальні строки». Слід 

вказати, що даній назві зовсім не відповідає факт наявності у відповідній 
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главі статті, положення якої присвячено строку звернення до 

адміністративного суду (ст. 122), що може породжувати хоч і недопустимі, 

але й небезпідставні запитання про допустимість застосування окремих 

правил визначення чи обчислення процесуальних строків до строків 

«позовної давності». 

По-третє, про користь необхідності уніфікації процесуальної форми 

для різних видів судочинства свідчить і зручність її результатів для всіх 

учасників процесуальних відносин – суддів, учасників справи. Особа, яка 

вчора була позивачем у цивільній справі, при поданні адміністративного 

позову не повинна «з нуля» вивчати процесуальний порядок вирішення 

адміністративних справ, а лише особливості їх розгляду [183, с. 58-59]. 

Означений аспект є особливо актуальним для організації належної роботи 

місцевих загальних судів, в яких можуть розглядатися як цивільні, так і 

адміністративні справи. Також він є пов’язаним не просто із перспективою 

однаковості процесуальних приписів (що спостерігаємо на теперішній час 

стосовно підстав звільнення від доказування), а навіть із ймовірним 

зменшенням обсягу зайвого нормативного матеріалу, коли ідентичні норми 

не переносяться із кодексу в кодекс, а застосовують бланкетно. 

Описані переваги зближення процесуальних галузей являються доволі 

значимими, але не говорять про безмежність гармонізаційних процесів. 

Останні мають, як вбачається, відбуватися у межах «спільного», але не 

допускати нівелювання галузевої специфіки судочинства, існування якої 

пов’язано із особливостями покликання та необхідністю виникнення тієї чи 

іншої юстиції. Ідейним орієнтиром тут можуть слугувати фундаментальні 

засади галузевих видів судочинства, адже наскільки схожі основи правових 

утворень, настільки і допускається дифузія їх окремих складових. 

Звернення ж до принципів адміністративного судочинства дозволяє 

виявити їх відмінність від принципів господарського та цивільного 

судочинства (які, окрім одного техніко-юридичного відступу, є тотожними) – 
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«офіційне з’ясування обставин у справі». Тому, видається, загальною має 

бути така позиція: зближення адміністративного судочинства із цивільним та 

господарським є допустимим в тих сегментах та в такій мірі, що не 

торкаються офіційного з’ясування обставин у справі (а це чималий обсяг 

адміністративно-процесуальної дійсності). При дотримані означеного 

обмеження, гармонізаційна динаміка, вбачається, не спотворює відповідної 

сфери судочинства, а лише сприяє усуненню зайвих відмінностей, 

забезпечуючи єдність судового правозастосування із загально-процесуальних 

(міжгалузевих) питань та надаючи поштовх для розвитку доктрини 

(полегшуючи міждисциплінарне переміщення теоретичних досягнень). 

Зокрема, в наукових працях господарсько-процесуального характеру і в 

правозастосовній практиці відповідних судів спостерігалося однозначне і 

послідовне обстоювання ідеї про неодмінність преюдиційних обставин. В той 

же час, практика адміністративного судочинства (та частково обумовлені 

цим наукові підходи) з 2012 р. до 2017 р. перебувала у суттєвих коливаннях 

та переважній схильності до протилежного бачення. Хоча останнє було 

обумовлено наявністю прогалин у правовому регулюванні та необхідністю 

запобігти ще більш деструктивним явищам, а звернення до досвіду суміжної 

процесуальної галузі на теперішній час (коли прогалини усунуто) дозволить 

повернути преюдиції її справедливу вагу. 

Разом із тим, кримінальне судочинство характеризується значною 

специфікою в питаннях звільнення від доказування, порівняно із 

адміністративним, цивільним та господарським судочинством. Взагалі, із 

підстав «звільнення» в кримінально-процесуальному законі чітко 

визначеною та врегульованою є тільки одна – преюдиція. Так, відповідно до 

положень ст. 90 Кримінального процесуального кодексу України: «рішення 

національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної 

сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, 

гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на 
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обов’язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне 

значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів» [94]. 

Трактуючи цитовану норму, видається необхідним звернути увагу на таке: 

а) преюдиційне значення в кримінальному судочинстві може мати 

«рішення національного суду або міжнародної судової установи». Тут прямо 

визнається ймовірність преюдиційності рішення міжнародної судової 

установи, на підставі чого фахівці виділяють окремий вид преюдиції: 

міжнародна – «преюдиція судових рішень міжнародних судових установ 

(зокрема, Європейського суду з прав людини)» [55]. Відповідно до ст. 17 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини»: «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та 

практику Суду як джерело права» [152]. З огляду ж на вказану природу 

застосування рішень Європейського суду з прав людини, вони первинно 

несуть нормативний характер, закріплюючи обов’язкову до застосування 

вітчизняними судами правову позицію. Однак для того, щоб мати 

преюдиційне значення, рішення Європейського суду з прав людини повинні 

містити не лише правові позиції (судження, оцінки, правила), але й 

встановлювати конкретні обставини – торкатися фактичної сторони справи. 

Чи правомочна дана міжнародна судова установа вчиняти самостійні 

заходи стосовно з’ясування обставин справи, чи вона лише кваліфікує 

переданий для юридичної оцінки набір фактів? Так, відповідно до положень 

ст. 38 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

Європейський суд з прав людини «у разі необхідності, проводить 

розслідування» [87]. Виходячи із даного припису, Європейський суд з прав 

людини все-таки інколи здійснює самостійне встановлення обставин. Що є 

підтвердженим і в літературі: «У виняткових випадках, для з’ясування фактів 

конкретної справи, Суд може вирішити вдатися до власних слідчих заходів із 

виїздом на місце подій. Таким чином, делегація Суду може збирати покази 

свідків та проводити слідчі дії на місці. Іноді Суд може призначати експертів: 
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наприклад, коли необхідно провести медичний огляд заявників, що 

утримуються в місцях позбавлення волі» [56, с. 8]. 

І.В. Караман та В.В. Козіна також стверджують, що палата 

Європейського суду з прав людини може заслухати свідків, експертів або 

будь-яку іншу особу, чиї свідчення можуть допомогти їй у виконанні своїх 

функцій, зробити запит до певної особи або установи щодо надання 

письмового експертного висновку або ж відрядити делегацію (членів палати 

або інших членів Суду) для проведення розслідування на місці [71, с. 47]. 

Отже, якщо Європейський суд з прав людини здійснює встановлення у 

своїх рішеннях обставин і останні можуть виступати преюдицією для 

кримінально-процесуальних цілей, вбачається, є підстави сформулювати 

пропозицію щодо виділення ідентичного виду преюдиції і в 

адміністративному судочинстві, де на теперішній час його взагалі не згадано; 

б) джерелом преюдиції можуть бути рішення, якими «встановлено 

порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих 

Конституцією України і міжнародними договорами». Таке формулювання 

нібито обмежує коло преюдиційних рішень в кримінальному судочинстві 

лише тими із них, якими встановлюється наявність порушень. Водночас, 

науковці цілком справедливо наголошують на необхідності 

розширювального трактування відповідного словосполучення: «положення 

про преюдиціальне значення судових рішень, якими встановлено порушення 

прав людини і основоположних свобод, стосується будь-яких рішень суду 

(зокрема, й виправдувального вироку, й постанови про закриття 

кримінального провадження, адже в них також може бути констатовано 

порушення прав і свобод особи, яку було незаконно притягнуто до 

кримінальної відповідальності)» [21, с. 136]; 

в) межі застосування преюдиції є доволі вузькими – «для суду, який 

вирішує питання про допустимість доказів». Фактично, мова йде про 

преюдиційність не обставин (і відповідно застосування звільнення від 
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доказування), а про преюдиційність (вирішеність наперед) питання про 

допустимість доказів (які підтверджують/заперечують якийсь факт). Причину 

подібної специфіки вбачаємо у стандартах доказування. Адже певну 

сукупність доказів може бути визнано достатньою для «встановлення» 

обставини в адміністративному, цивільному чи господарському судочинстві, 

але її буде замало для визнання існування/неіснування цієї ж обставини за 

правилами кримінально-процесуального доказування. Саме тому суд, 

розглядаючи кримінальну справу, може прийняти «від іншого суду» лише 

набір фактичних даних (які обов’язково визнаються допустимими), надаючи 

їм, в подальшому, самостійної фактовстановлюючої кваліфікації. 

З точки зору теорії, цікавим видається виокремлення в кримінально-

процесуальному праві двох категорій: преюдиція у кримінальному процесі та 

кримінально-процесуальна преюдиція, тобто преюдиція саме кримінально-

процесуальних рішень [228; 229, с. 1]. Хоча в адміністративному судочинстві 

такої специфіки «внутрішньогалузевих» рішень, порівняно із 

«зовнішньогалузевими», не спостерігається, все-таки вивчення особливостей 

їх місця в системі преюдиційних для розглядуваного виду юстиції актів, 

може мати перспективу. Зокрема, у контексті позиції експертів про те, що 

внутрішньогалузева преюдиція в адміністративному судочинстві має досить 

обмежену силу, оскільки «постанова суду касаційної інстанції не може 

містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність 

чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над 

іншими» (ч. 6 ст. 353 КАС України) [55]. З цього приводу, видається 

необхідним вказати: по-перше, «внутрішня» преюдиція в адміністративному 

судочинстві є не менш обов’язковою, ніж неделіктна «зовнішня» – відповідні 

преюдиції впорядковані єдиними нормами (ч. 4 та ч. 5 ст. 78 КАС України); 

по-друге, преюдиційне значення можуть мате саме встановлені іншим судом 

«обставини», а повноваження суду касаційної інстанції є обмеженими чітким 

приписом: «суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати 



177 
 
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду 

чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого 

доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до 

розгляду нові докази або додатково перевіряти докази» (ч. 2 ст. 341 КАС 

України). Таким чином, рішення суду касаційної інстанції не стосуються 

встановлення нових обставин, а тому й не являються носієм преюдиції. 

Кримінально-процесуальним інструментом, зовнішньо схожим із 

визнанням обставин учасниками справи, є «не оспорювання»: «суд має 

право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, 

визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються. При цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазначені 

особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а 

також роз’яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права 

оскаржити ці обставини в апеляційному порядку» (ч. 3 ст. 349 [94]). 

Водночас, схожість їх дійсно є лише зовнішньою, оскільки «обставини, які 

ніким не оспорюються» (на відміну від визнаних обставин в 

адміністративному судочинстві) звільняються не від доказування, а від 

дослідження доказів щодо них. Тобто, відмічене «звільнення» не призводить 

до визнання обставини встановленою та виключення її з предмета 

доказування, а впливає лише на обсяг досліджуваних джерел фактичних 

даних щодо них. Верховний Суд з цього приводу робить такі висновки: 

«Відповідно до ч. 3 ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України, 

суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового 

провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, 

які ніким не оспорюються. Однак дана норма не звільняє суд від обов’язку 

встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному 

провадження та визначені ст. 91 Кримінального процесуального кодексу 

України. Тобто законодавець зобов’язує суд встановити усі обставини, що 

мають значення для кримінального провадження, а ст. 349 Кримінального 
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процесуального кодексу України лише визначає обсяг та порядок 

дослідження доказів на підтвердження цих обставин» [147]. Окрім цього, з 

точки зору форми вираження, мова все ж таки про «не оспорювання», яке 

відрізняється від «визнання» (не є тотожним до нього): якщо особа «не 

оспорює» інформацію або обставину, це ще не значить що вона її визнає 

(відмова оспорювати можлива з інших причин – наприклад, організаційних 

чи стратегічно-доказових). 

Загальновідомі ж факти (обставини) взагалі не згадано у кримінально-

процесуальному законі, але досить часто все ж визнаються науковцями як 

підстава звільнення від доказування. Так, Л.М. Лобойко та О.А. Банчук 

відстоюють позицію, що «не підлягають встановленню у кримінальному 

процесі загальновідомі факти та ті факти, що встановлені раніше судовим 

рішенням, яке набрало законної сили (преюдиційні факти)» [104, с. 172]. 

Ідентичний підхід спостерігається і в працях С.І. Щериці [236] та 

О.В. Литвина [103, с. 13]. Натомість, В. Вапнярчук вважає, що звільнення від 

доказування є можливим відносно чотирьох видів фактів: загальновідомих, 

преюдиціальних, тих, що презюмуються, та визнаних [20, с. 106]. З огляду на 

те, що два останні механізми фактично виступають у кримінальному процесі 

засобом розподілу тягаря доказування, сутність погляду на звільнені від 

доказування обставини не змінюється. При цьому, В. Вапнярчук виокремлює 

подвійну функціональну роль загальновідомих фактів під час кримінального 

провадження: 

по-перше, вони можуть бути формою констатації (засобом 

доказування) наявності тієї чи іншої обставини, яка входить в предмет 

доказування (наприклад, загальновідомий факт існування воєнного стану чи 

ведення бойових дій може підтверджувати подію вчинення певного 

правопорушення – для прикладу: злочину, передбаченого ч. 2 ст. 403, ч. 3 

ст. 404, ч. 3 ст. 405 Кримінального кодексу України; загальновідомий факт 

знищення якогось об’єкту (наприклад, житлового будинку) може 
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підтверджувати вид завданої шкоди; загальновідомий факт звернення 

терориста по телебаченню може підтверджувати його винуватість, форму 

вини, мотив і мету). Таке функціональне призначення загальновідомих 

фактів інколи може обумовлювати необхідність їх документального 

офіційного підтвердження зібраними в передбаченому законом порядку 

доказами (документами, показаннями). В такому разі такі факти слід 

розглядати як доказові (проміжні) факти, які дають можливість встановити ту 

чи іншу обставину предмета доказування в певному кримінальному 

провадженні; 

по-друге, загальновідомі факти може бути використано як певні 

знання, що сприяють здійсненню доказової діяльності (як пізнавальної, так і 

обґрунтувальної). Вони можуть впливати як на суб’єктивну (наприклад, при 

формуванні правової позиції певного суб’єкта доказування), так і на 

об’єктивну сторону кримінально-процесуального доказування (наприклад, 

при прийнятті рішень чи безпосередньому здійсненні певних процесуальних 

дій). Зокрема, загальновідомий факт людської психіки «відображати у своїй 

свідомості зовнішню дійсність» дає можливість проводити як певні слідчі 

(розшукові) дії (допит, впізнання тощо), так і робити певні суб’єктивні 

умовиводи [22, с. 641]. 

Наведене роз’яснення утверджує впевненість у неможливості 

розглядати загальновідомі факти як підставу звільнення від доказування у 

кримінальному процесі, адже вони: обумовлюють специфічність, 

спрощеність порядку доказування, а не одномоментну встановленість 

обставини (у першому випадку); пов’язані із найбуденнішими обставинами 

(властивість «людської психіки відображати у своїй свідомості зовнішню 

дійсність»), над якими поза цілями наукового дослідження або теоретичного 

роз’яснення взагалі не замислювалася б особа і, звичайно, щодо 

встановлення яких лідируючий суб’єкт не приймав би процесуального 

рішення (у другому випадку). Видається, в останньому значені перед 
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дослідником постають не загальновідомі обставини, а звичайні (не 

формалізовувані та не виступаючі предметом самостійного процесуального 

заходу) ноторні факти. 

Отже, звільнення від доказування в кримінальному процесі не 

сформовано в якості цілісного структурно-галузевого утворення (інституту), 

однак представлено окремими процесуальними інструментами1: преюдиція, 

що застосовується в частині питання про допустимість доказів (але не 

призводить до встановленості обставин справи); не оспорювання обставин, 

що емпірично виступає галузевим аналогом визнання, але має й значні 

особливості. Загальновідомі факти хоча й визнаються представниками 

кримінально-процесуальної науки, але під ними розуміється все-таки не 

підстава звільнення від доказування, а швидше ноторні обставини. Водночас, 

звернення до настільки специфічного іншогалузевого досвіду все-одно 

виявилося позитивним для пізнавального освоєння предмету проведеного 

дослідження: дозволило додатково утвердити тези про нетотожність 

ноторних та загальновідомих фактів, про сутнісну взаємообумовленість між 

стандартами доказування та підставами і межами звільнення від доказування; 

дозволило запропонувати виділення в адміністративному судочинстві 

окремого виду преюдиції – міжнародної (рішення Європейського суду з прав 

людини), про яку на теперішній час у відповідному галузевому зрізі взагалі 

не згадується. 

 

 

3.2. Зарубіжний досвід звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві 

 

Здійснення порівняльно-правового аналізу з метою визначення 

особливостей та переваг законодавства про адміністративне судочинство 

1 Ми виявили більше підстав вести мову про інституційність одного з них – преюдиції, ніж про комплекс 
підстав звільнення від доказування 
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зарубіжних країн відкриває широкі можливості для законотворця відносно 

запозичення апробованого досвіду у становлення вітчизняного 

адміністративного судочинства. У зв’язку із чим вчені та практики повсякчас 

звертаються до положень адміністративно-процесуальних законів інших 

країн, аналізують моделі адміністративного судочинства та порядок 

організації діяльності адміністративних судів країн із розвинутою 

демократією, що має принципове значення для модернізації концепції 

удосконалення національної моделі адміністративного судочинства. Разом із 

тим, ознайомлення з науковими доробками, яких пов’язано із вивченням 

зарубіжного досвіду спеціального судочинства щодо вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин, засвідчує, що проведені дослідження 

здійснювалися, переважно, у межах вивчення особливостей диференціації 

процесуальної форми його здійснення, значно менше – специфіки 

доказування, і майже відсутні розробки щодо практики інших країн у 

питаннях звільнення від доказування. 

У світлі наведеного досить корисним є ознайомлення із зарубіжним 

досвідом правового закріплення обставин, які не підлягають доказуванню в 

адміністративному судочинстві, поглиблене вивчення якого дає змогу 

констатувати наявність більш чітких нормативних правил щодо визначення 

та класифікації фактів, які не підлягають доказуванню, ефективність та 

дієвість яких перевірено часом. Вбачається, результати аналізу відповідних 

положень законодавства зарубіжних країн можуть бути використаними в 

Україні з метою виявлення недоліків чинного вітчизняного законодавства 

про адміністративне судочинство та формування механізму результативного 

подолання окремих правових колізій національного процесуального 

законодавства та законодавства про адміністративне судочинство, зокрема 

[116, с. 85-86]. 

Передусім необхідно зазначити, що за наявності загальновизнаних 

стандартів адміністративного судочинства та характерних усталених 
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правових традицій щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, у світовій практиці спостерігається чимало особливостей та 

варіацій його процесуальної форми: від деталізованого порядку здійснення 

провадження у справі до відсутності виокремлення частин адміністративного 

судочинства, викладення положень у загальному виді зі вказівкою на 

застосування правової процедури, визначеної цивільним процесуальним 

законодавством [225, с. 68; 226, с. 14]. Разом із тим, існує декілька моделей 

організації діяльності адміністративних судів (інших інституцій, яким 

притаманні функції адміністративної юстиції). Так, наприклад, від повного 

регулювання адміністративного судочинства в рамках цивільного процесу 

відмовились та впорядкували відповідну юстицію окремим законодавчим 

актом: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Естонія, Латвія, Литовська 

Республіка, Молдова, Російська Федерація [96, с. 4-5; 74, с. 55-56]. Слід 

також зазначити, що на теперішній час є країни, в яких адміністративне 

судочинство здійснюється в рамках цивільного процесу – Білорусь, 

Таджикистан та Туркменістан [74, с. 57]. У той же час, наприклад, у Грузії та 

Молдові спостерігається використання норм посилання в спеціальних 

законодавчих актах з адміністративного процесу (судочинства), зокрема, до 

цивільного процесуального закону. Так, ч. 2 ст. 1 Адміністративно-

процесуального кодексу Грузії встановлює: «Якщо цим Кодексом не 

передбачено інше, в адміністративному судочинстві застосовується 

положення Цивільного процесуального кодексу Грузії» [1]. В свою чергу, 

ст. 106 закріплює: «Сторони звільняються від надання доказів для 

підтвердження фактів, на яких хоча й ґрунтуються їх вимоги чи заперечення, 

але доказування не потребують. Такими є: 1) факти, які суд визнає 

загальновідомими; 2) факти, встановлені таким, що набрало законної сили, 

рішенням суду по одній цивільній справі, якщо в розгляді інших цивільних 

справ беруть участь ті ж сторони» [39]. Вбачається, порівняно із вітчизняним 

процесуальним законодавством, обмеженість преюдиції лише сторонами. 
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Цікавим для вітчизняного правового простору може стати досвід США, 

де доказовий процес (evidence) є самостійною галуззю процесуального права 

[235, с. 28]. Справа в тому, що у країнах англо-саксонської правової сім’ї або 

сім’ї загального права існування такого поняття як «доказове право» та такої 

галузі як «доказовий процес», яка окремо регулює докази та доказування, є 

традиційно зумовленим [35, с. 82]. Процесуальний порядок доказування у 

США врегульовано положеннями «Федеральних правил про докази» 1975 р. 

та законів про докази штатів [235, с. 260]. У той же час, у доказовому праві 

США існує низка фактів, що не підлягають доказуванню. Так, суд здатний 

тлумачити як встановлені факти, яких не було доведено, якщо це стосується: 

1) обізнаності (поінформованості) суду (judicial notice) – фактів загальних 

знань та фактів індивідуального досвіду; 2) формального визнання (formal 

admissions); 3) презумпції; 4) преюдиційності фактів (res judicata) [67, с. 102-

103]. 

Провівши порівняльний аналіз правового регулювання предмета 

доказування, І.І. Осіпова визначає такий перелік обставин, які не потребують 

доказування у США: безспірні обставини, преюдиційні обставини та 

обставини, визнані судом загальновідомими. При цьому автор вказує, що 

норми матеріального та процесуального права США містять також 

посилання на обставини, які презюмуються встановленими, без можливості 

їх спростування [136, с. 67-68]. Слід вказати, що означений перелік підстав 

гармонізує із тим, якого використано при звільненні від доказування в 

Україні. Важливо, що неспростовні презумпції містяться в законодавстві 

США (як і в положеннях КАС України), але прямо до підстав звільнення від 

доказування дослідницею не зараховуються. 

Необхідно зазначити, що Федеральні правила про докази США 

регламентують тільки обізнаність суду про «судові» факти (judicial notice of 

«adjudicative» facts). Суд бере до відома факт, який повинен бути досить 

беззаперечним: 1) в цілому відомим на території дії суду або 2) може бути 
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вірно і легко визначеним при зверненні до джерел, чия точність не викликає 

сумнівів. 

Дещо інший підхід до фактів, про які суддя знає зі свого досвіду. Так, 

рішення про обізнаність суду про факт може бути прийнято з ініціативи як 

самого суду, так і будь-якої сторони. При цьому протилежна сторона має 

право оскаржити його. Однак якщо суд вважає себе обізнаним про цей факт, 

він інформує присяжних про визнання цього факту встановленим судом [172, 

с. 100]. В американському федеральному законодавстві передбачено 

обов’язкові та альтернативні підстави визнання суддівської обізнаності 

певного факту. Так, суд має визнати загальновідомими: 1) законодавство та 

судову практику. Судді повинні бути обізнаними з положеннями Конституції 

США, федеральних законодавчих актів, актів Президента США, рішень 

Верховного суду США і федеральних судів, законодавства та судової 

практики відповідного штату; актами органів виконавчої влади на рівні 

штату. Вимога щодо суддівської обізнаності поширюється лише на офіційно 

опубліковані закони, судові рішення та акти органів виконавчої влади; 

2) процесуальні правила діяльності судів, які прийняті на рівні штату та на 

рівні Федерації тощо; 3) сталі слова та вислови англійською мовою. Судді 

мають бути обізнаними зі значенням слів і юридичних термінів. Наприклад, 

суд обізнаний із тим, що поняття «півроку» означає шість місяців; 4) звичаї, 

явища природи, історичні факти, наукові факти тощо [185, с. 43]. 

Таким чином, якщо звільнення від доказування загальновідомих фактів 

є характерним для законодавства і України, і США, то в США перелік таких 

фактів є значно ширшим. Він включає і ноторні факти, і факти знання суддею 

загальнообов’язкових приписів, які малоймовірно щоб могли бути 

формалізованими у якості загальнообов’язкових обставин судовим рішенням 

адміністративного суду: не допускаємо (і навіть заперечуємо) ситуації, коли 

суд виносить ухвалу про визнання загальновідомим фактом зміст якогось 

закону та свою поінформованість про нього. Вочевидь, відмінність у 
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розумінні змісту відповідної підстави звільнення від доказування пов’язана із 

більшою формалізованістю порядку її процесуальної констатації у 

вітчизняному праві. 

Що стосується преюдиційних фактів (або ефекту попереднього 

судового рішення), то в американському праві це питання врегульовано не 

нормами доказового права, а правилами про процедуру. Разом із тим, в 

більшості штатів діє чотири умови для використання res judicata: 1) рішення 

повинно бути остаточним; 2) рішення повинно бути винесено по суті; 

3) вимоги в першому і другому позові повинні бути тими же самими; 4) в 

першому і другому процесі сторони повинні бути тими ж самими. Res 

judicata включає в себе: 1) запобігання позову (claim preclusion) і 

2) запобігання питання (issue preclusion) [172, с. 102]. 

Не можна не зазначити, що, зважаючи на особливості доказового права 

США, чимало науковців стверджують, що система американського 

доказового права є найдосконалішою та гарантує точне встановлення фактів 

в умовах дійсної змагальності за наявності активності сторін, а не суду [211, 

с. 128-129]. 

У положеннях Кодексу адміністративного судочинства Російської 

Федерації закріплено, що підставами звільнення від доказування є: 

1) обставини, визнані судом загальновідомими; 2) обставини, встановлені 

рішенням суду, яке набрало законної сили, по раніше розглянутій цивільній 

або адміністративній справі або у справі, розглянутій раніше арбітражним 

судом, якщо у розгляді судом адміністративної справи беруть участь особи, 

щодо яких встановлено такі обставини, або особи, що відносяться до 

категорії осіб, щодо якої встановлено ці обставини; 3) вирок суду у 

кримінальній справі, інші постанови суду по цій справі і постанови суду у 

справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, у 

випадку розгляду адміністративної справи про адміністративно-правові 

наслідки дій особи, стосовно якої винесено вирок і ухвали суду, з питань про 
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те, чи мали місце певні дії та чи вчинені вони цією особою [77, ст. 64]. Разом 

із тим, відповідно до положень ст. 65 Кодексу адміністративного 

судочинства Російської Федерації, судом в якості фактів, які не потребують 

подальшого доказування, приймаються обставини, яких визнано сторонами в 

результаті досягнутої ними в судовому засіданні або поза судовим 

засіданням угоди, а також обставини, яких визнано стороною і на яких інша 

сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення. При цьому досягнута 

сторонами угода відносно обставин засвідчується їх заявами в письмовій 

формі, а визнання стороною обставин – може бути викладено як в усній, так і 

в письмовій формі. Таким чином, адміністративно-процесуальний закон 

Російської Федерації закріплює ідентичний із законом України перелік 

підстав звільнення від доказування, розширюючи лише організаційну 

варіативність визнання (яке може відбутися у формі позапроцесуальної 

угоди). 

Що стосується звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві Естонії, необхідно вказати, що доведення не потребують 

обставини: 1) визнані судом загальновідомими (суд може визнати 

загальновідомою обставину, про яку можливо отримати достовірну 

інформацію з позапроцесуальних джерел); 2) затверджувані учасником 

процесу фактичні обставини, визнані іншими учасниками процесу, якщо таке 

визнання не завдає шкоди правам особи, яка не є учасником процесу, або 

публічним інтересам. Визнанням вважається безумовна і недвозначна згода з 

фактичним твердженням, виражена в заяві, поданій до суду у встановленому 

законодавством порядку. Разом із тим, суд оцінює визнання в сукупності з 

іншими доказами, і його може бути відкликано у разі, якщо учасник процесу 

доведе, що твердження про наявність чи відсутність визнаної обставини не 

відповідає дійсності і визнання було обумовлено неправильним уявленням 

про обставину. У такому разі обставина не вважається визнаною [6, ч. 1–3 

ст. 60]. 
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Наголосимо на тому, що суд може визнати загальновідомою обставину, 

про яку «можливо отримати достовірну інформацію з позапроцесуальних 

джерел». Подібний підхід гармонізує із обґрунтованою у підрозділі 2.2. 

дисертації можливістю стимульованої обізнаності суду про загальновідому 

обставину і підтверджує висновок про те, що «позапроцесуальність» знання 

судді слід розуміти, в першу чергу, не як «допроцесуальність» (знання є 

набутими до відкриття провадження), а як властивість джерела інформації 

про загальновідомий факт: така інформація має міститися у доступних і не 

пов’язаних із адміністративним судочинством джерелах фактичних даних. 

Видається, використане в Адміністративно-процесуальному кодексі Естонії 

посилання на позапроцесуальність джерела може бути запозичено для 

удосконалення змісту КАС України, усунення існуючої неповноти його 

формулювань. 

Слід також зазначити, що відповідно до положень Адміністративно-

процесуального кодексу Естонії, суд не може припускати правильність 

фактичних обставин, що мають вирішальне значення для адміністративної 

справи, тільки на тій підставі, що інші учасники процесу в своїх заявах або 

заперечення недвозначно не оскаржили їх наявність, якщо необхідність 

оскарження не повинна була бути очевидною для учасника процесу [6, ч. 4 

ст. 60]. Подібний підхід, подібно до вітчизняного, схиляє до думки про 

допустимість виключно активного визнання обставин. 

В адміністративному процесі Латвії якщо суд визнає факт 

загальновідомим – такий факт не потребує доказування. Крім того, факт, 

установлений рішенням суду, яке набрало чинності, в його резолютивній 

частині не потрібно доводити знову при розгляді адміністративної справи; 

факт, установлений рішенням суду, яке набрало чинності, в його 

мотивувальній частині не потрібно доводити знову при розгляді 

адміністративної справи, в якій беруть участь ті ж учасники процесу; факт, 

який законом вважається встановленим, не потребує доведення при розгляді 
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справи [5, ст. 153]. Важливим видається наголошення на преюдиційності 

обставин, установлених і в резолютивній, і в мотивувальній частинах 

рішення суду. Хоча відповідний підхід і напрацьовано в Україні 

правозастосовною практикою, відсутність його означення в КАС України все 

ще створює підґрунтя для різнотлумачень. 

Подібні підстави (окрім визнання такою презумпції) звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві передбачено і в Республіці 

Киргизія. Не можна не вказати, що адміністративне судочинство у цій країні 

нормативно урегульованим стало доволі нещодавно, з прийняттям у 

2017 році Адміністративно-процесуального кодексу [2]. До 2017 року 

провадження в адміністративних справах здійснювалося судами за 

загальними правилами цивільного судочинства [96, с. 116]. Так, відповідно 

до положень ст. 54 Адміністративно-процесуального кодексу Киргизької 

Республіки, підставами звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві є: 1) визнання судом факту загальновідомим; 2) факт, 

установлений рішенням суду, яке набрало чинності, в його резолютивній 

частині не потрібно доводити знову при розгляді адміністративної справи; 

3) факт, установлений рішенням суду, яке набрало чинності, в його 

мотивувальній частині не потрібно доводити знову при розгляді 

адміністративної справи, в якій беруть участь ті ж учасники процесу; 4) не 

потребують доведення факти, які не заперечуються іншою стороною, за 

винятком випадку, коли суд вважає, що їх доведення є необхідним; 5) факт, 

який законом вважається встановленим, не потребує доведення при розгляді 

справи.  

Кодекс адміністративного судочинства республіки Вірменія 

регламентує: 1) загальновідомі факти не потребують доведення; 2) факти, 

підтверджені судовим актом, що вирішує справу по суті по раніше 

розглянутій цивільній або адміністративній справі, який набрав законної 

сили, не потребують доведення знову при розгляді передбаченої Кодексом 
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адміністративного судочинства республіки Вірменія справи за участю одних 

і тих же сторін; 3) вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу, 

є обов’язковим для суду при розгляді передбаченої Кодексом 

адміністративного судочинства республіки Вірменія справи тільки по 

фактам, якими підтверджено вчинення певних дій та осіб, які вчинили їх; 

4) не потребують доведення факти, які не заперечуються іншою стороною, за 

винятком випадку, коли суд вважає, що їх доведення є необхідним [78, 

ст. 30]. 

Отже, проведений аналіз нормативного закріплення підстав звільнення 

від доказування в адміністративному судочинстві США, Киргизької 

Республіки, Латвії, Російської Федерації, Естонії, Грузії та республіки 

Вірменія свідчить про відносно гармонізований підхід щодо окреслення 

підстав звільнення від доказування в адміністративному судочинстві держав 

різних правових сімей. Разом із тим, в процесі проведеного дослідження було 

виявлено непоодинокі випадки зарахування до кола підстав звільнення від 

доказування певних процесуальних механізмів, які з точки зору вітчизняної 

правової системи не є «звільненням» (зокрема, презумпцій, ноторних 

обставин та законодавчо встановлених фактів). Однак критичний розгляд 

питання про доцільність розширення переліку обставин, що не підлягають 

доказуванню в адміністративному судочинстві України, дає змогу зробити 

висновок про нагальність збереження існуючого переліку таких обставин, які 

гармонізують із цінностями, засадами та теоретичними конструкціями 

вітчизняної правової системи. Водночас, вивчення зарубіжного досвіду 

дозволило виявити перспективні напрямки удосконалення вітчизняної 

нормативно-правової фіксації підстав звільнення від доказування, зокрема, 

шляхом законодавчої деталізації: умов і порядку визнання загальновідомості 

фактів (яке на теперішній час здійснюється на основі теоретичних розробок 

та узагальнень судової практики); преюдиційності і мотивувальної, і 

резолютивної частин судових рішень (щодо чого спостерігаються певні 
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дискусії); ролі суду у процесі прийняття визнаних учасниками справи 

обставин (що лише доктринально визначається шляхом осмислення 

універсальних характеристик звільнення від доказування). Отже, 

удосконалення вітчизняного законодавства про адміністративне судочинство 

повинно відбуватися шляхом подальшого запозичення відповідних положень 

із законодавства інших країн [119, с. 65-67] та впровадження тих найкращих 

світових апробованих практик, які гармонізують із висхідними 

доктринальними та нормативними засадами вітчизняного процесуального 

права. 
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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 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 
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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 
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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 

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 
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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 
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доказування зумовило вироблення двох деталізуючих вимог щодо належної 

форми визнання: а) визнання має бути прямим, а тому не може 

ототожнюватися 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 
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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 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 
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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: 

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

2) 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»; 

3) третє речення ч. 2 ст. 78 викласти в такій редакції: «У разі прийняття 

судом відмови сторони від визнання обставин вони доказуються в 

загальному порядку»; 

4) у ч. 6 ст. 79 словосполучення «може встановити строк» замінити 

словосполученням «вирішує питання про встановлення строку»; 

5) 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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Мамонтова О.М. Зміст та сутність застосування преюдиції в 

адміністративному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2016. № 41. Т. 4. С. 222–227. 

2. Мамонтова О.М. До питання про звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2017. № 6. Т. 4. С. 292–297. 

3. Мамонтова О.М. Сутність та зміст обставин, визнаних судом 

загальновідомими, як підстави звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2018. № 35. С. 110–

114. 

4. Мамонтова О.М. Про підстави звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві: порівняльно-правовий аналіз. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2018. № 6. С. 84–89.  

5. Мамонтова О.М. Обставини, яких звільнено від доказування в 

адміністративному судочинстві, у структурі предмета доказування. Visegrad 

journal on human rights. 2017. № 4. Т. 3. С. 73–77. 

 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Мамонтова О.М. До питання загальновідомих обставин в 

адміністративному судочинстві. Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики : матеріали міжнародної 
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науково-практичної конференції, м. Одеса, 11–12 грудня 2015 р. Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 2015. С. 100–102. 

7. Мамонтова О.М. Щодо законодавчого регулювання підстав 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві: зарубіжний 

досвід та українські перспективи. Стан та перспективи розвитку юридичної 

науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 

1–2 вересня 2017 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 61–67. 

8. Мамонтова О.М. Деякі аспекти визнання учасниками справи обставин 

як підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 3–4 серпня 2018 р. Харків : 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. С. 66–71. 

9. Мамонтова О.М. Транспарентний моніторинг трансформаційних змін 

інституту доказування в адміністративному судочинстві. Новітні тенденції 

сучасної юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. У 3 ч. Дніпро : 

ГО «Правовий світ», 2018. Ч. 2. С. 80–84. 

10. Мамонтова О.М. Доказування та доведення в адміністративному 

судочинстві: співвідношення правових категорій. Міжнародне та 

національне законодавство: способи удосконалення : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 30–31 березня 2018 р. Дніпро : 

Дніпровський гуманітарний університет, 2018. С. 105–109. 
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Додаток Б 

 

Запропоновано внести такі зміни до КАС України: 

1) доповнити ч. 2 ст. 73 після слова «рішення» словами «окрім обставин, 

звільнених від доказування з підстав, передбачених ст. 78 цього Кодексу»; 

2) 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»; 

3) третє речення ч. 2 ст. 78 викласти в такій редакції: «У разі прийняття 

судом відмови сторони від визнання обставин вони доказуються в 

загальному порядку»; 

4) у ч. 6 ст. 79 словосполучення «може встановити строк» замінити 

словосполученням «вирішує питання про встановлення строку»; 

5) 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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