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Додаткового значення розгляду правових засад звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві надає новизна нормативного 

підґрунтя, яке було значно оновлено й доповнено в новій редакції Кодексу 

адміністративного судочинства України. При цьому, на жаль, в офіційних 

текстах досі можна спостерігати нечіткість розмежування деяких ключових 

понять, змістові та технічні недоліки нормативного регулювання звільнення 

від доказування та процесу доказування в адміністративному судочинстві, а 

недоліки-проблеми окремих сегментів адміністративно-процесуальної 

реальності суттєво перешкоджають реалізації права на судовий захист. 

Таким чином, відсутність системних та цілісних досліджень правових 

засад звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, 

теоретична та практична значимість обраної теми зумовили необхідність та 

важливість внесення науково аргументованих пропозицій та рекомендацій 

щодо подальшого удосконалення норм чинного законодавства України, що 

стосуються звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків та 

рекомендацій. Обравши в якості предмету дослідження правові засади 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, автор цілком 

правомірно акцентував увагу на таких ключових аспектах проблеми, як: 

визначення предметно-суб’єктних меж звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, його співвідношення з доказуванням, 

предметом доказування та доказами; встановлення основних 

загальногрупових властивостей обставин, що не підлягають доказуванню; 

встановлення методологічних особливостей пізнання звільнення від 

доказування в адміністративному процесі, розкриття ознак інституційності 

відповідної сукупності процесуальних приписів і місця інституту цього 

звільнення в адміністративно-процесуальному праві; з’ясування спільних та 

відмінних рис, причин такої спільності та відмінності звільнення від 

доказування в цивільному, господарському та кримінальному процесах 
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тощо. Особливої уваги приділено дослідженню наукових 

напрацювань, які стосуються проблематики становлення концепції 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. 

Автор поставив перед собою завдання, рішення яких можуть внести 

значні здобутки до науки адміністративного процесуального права та 

практики удосконалення підходів до визначення сутності та змісту підстав 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, що свідчить 

про самостійність та комплексність проведеного дослідження. 

Зміст дисертаційної роботи свідчить про те, що дисертант впорався із 

поставленими завданнями, а саме: визначив стан наукових розробок стосовно 

проблематики звільнення від доказування в адміністративному судочинстві; 

визначив предметно-суб’єктні межі звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, його співвідношення з доказуванням, 

предметом доказування та доказами; охарактеризував умови та порядок 

визнання обставин учасниками справи, природу та пізнавальну силу такого 

визнання, визначив його види та випадки відмови від визнання обставин; 

з’ясував ознаки, процесуальне вираження і юридичну силу загальновідомих 

обставин, їх співвідношення з ноторними фактами та загальновідомими 

знаннями; розкрив джерела, межі застосування та різницю в мірі 

імперативності преюдиційних обставин, визначив можливість використання 

судових рішень як доказів та наявність чи відсутність преюдиційності в 

рішеннях Конституційного Суду України; охарактеризував підстави 

звільнення від доказування в цивільному, господарському та кримінальному 

процесах України, визначив їхні спільні й відміні риси зі звільненням від 

доказування в адміністративному судочинстві, з’ясував причини такої 

спільності та відмінності; розкрив зарубіжний досвід звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві, визначив перспективність 

його застосування в Україні тощо. 

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі 

законодавчих та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. 
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Дисертаційне дослідження містить отримані автором нові науково 

обґрунтовані результати у галузі науки адміністративного процесуального 

права, які у сукупності розв’язують важливу наукову проблему усунення 

недоліків у нормативному забезпеченні звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві. 

Вдало застосовуючи системний, який в окремих питаннях доповнювався 

аксіологічним (ідеологічним) підходом, діалектичний, логіко-семантичний, 

формально-логічний, структурно-функціональний та інші методи, дисертант 

робить достовірні та обґрунтовані висновки щодо сутності та ролі звільнення 

від доказування в адміністративному судочинстві, його співвідношення з 

доказуванням, характеристики підстав звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві та недоліків їх правової регламентації, а 

також причин ідентичності підстав звільнення від доказування в 

адміністративному, цивільному та господарському процесах. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Наукова новизна даного дисертаційного дослідження обумовлюється, в 

першу чергу, тим, що воно по суті стало першим у вітчизняній науці 

цілісним дослідженням правових засад звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, у якому не лише розкрито ознаки окремих 

підстав, а й наведено загальні риси інституту звільнення від доказування. 

Безпосередньо наукова новизна отриманих автором дисертації 

результатів, зокрема, полягає у тому, що: 

автором обґрунтовано, що обставини, які можуть безпосередньо 

сприйматися судом та відбуваються перед судом, зазвичай, не входять до 

предмета доказування і не звільняють від доказування; 

автором 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 
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справи й (особливо) суду дає змогу виправдати звільнення від певного 

сегмента доказування; 

автором 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 випадку судово-

процесуального звільнення); 

автором визначено звільнення від доказування як граничний правовий 

інститут, що входить до складного інституту «докази й доказування» та має у 

своєму складі субінститути окремих підстав звільнення від доказування; 

автором 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); 

автором виявлено випадки поєднання в одному судовому рішенні 

подвійної фактовстановлюючої природи – преюдиції та доказу; 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, 

зроблені узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та 

прикладне значення. У цьому аспекті результати дослідження, по-перше, 

можуть бути використаними у науково-дослідницькій сфері для подальшого 

розгляду 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, в яких поки що не виведено 

загальні ознаки звільнення від доказування. По-друге, окремі пропозиції 

сприятимуть вдосконаленню судової практики застосування преюдиції, 

визнання обставин учасниками справи та визнання обставин 

загальновідомими. 
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Оцінка змісту дисертації. Структура роботи є вдалою та 

охоплює розгляд питань від загальних до спеціальних, причому автор чітко 

розглядає теоретико-методологічні основи дослідження підстав, умов та 

порядку звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, 

розкриває сутність кожної із підстав звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві України, а також аналізує міжгалузевий та 

міжсистемний досвід звільнення від доказування, його перспективи для 

адміністративного процесу України. 

Зміст дисертаційного дослідження обумовлений поставленою метою та 

дослідницькими завданнями. В дисертації в логічній послідовності розкрито 

основні аспекти теми, зроблено відповідні висновки та надано рекомендації. 

Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Автор досить 

обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України, якими 

врегульовано окремі аспекти звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві, дискутує із приводу наукових думок, проте ця критика та 

дискусія носить конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в 

суть досліджуваних категорій. 

Перший розділ дисертації присвячено аналізу наукової концепції 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, характеристиці 

загальногрупових властивостей обставин, що не підлягають доказуванню, 

порівняно з доказуванням та іншими процесуально-правовими поняттями, а 

також дослідженню рис інституційності предмета пізнавального пошуку та 

визначенню його місця серед структурних елементів адміністративного 

процесуального права, що, в більшій мірі, має теоретичне спрямування. 

Позитивним аспектом роботи є спроба автора провести теоретичне 

розмежування активного й пасивного визнання та обстояти позицію щодо 

недопустимості зазвичай пасивного визнання в адміністративному 

судочинстві як підстави звільнення від доказування (підрозділ 2.1. 

дисертації). 
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Крім того, розглядаючи питання процесуальних умов 

застосування загальновідомих обставин як підстави звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві, автором обґрунтовано 

позицію щодо наявності права учасників справи на висловлення своїх 

суджень із приводу загальновідомості фактів. Водночас, констатовано 

свободу суду в питанні врахування відповідних позицій та його можливість 

визнати обставини загальновідомими всупереч запереченням учасників 

справи (підрозділ 2.2. дисертації). 

Розглядаючи питання джерел, меж застосування та міри обов’язковості 

преюдиції в адміністративному судочинстві (підрозділ 2.3. дисертації), автор 

цілком вірно аналізує питання щодо ймовірної преюдиційності постанов у 

справах про адміністративні правопорушення, яких видано не судом (адже 

відмінність лідируючого суб’єкта деліктного провадження не змінює його 

основну юридичну природу – притягнення до адміністративної 

відповідальності), та рішень Конституційного Суду України (до 2017 р. 

навіть на рівні закону визначалася їх можлива преюдиційна дія). При цьому, 

автором досить виважено зроблено висновок про те, що обидва види рішень є 

такими, що лише поверхнево та емпірично схожі з преюдицією, та 

потребують однозначного їх відмежування від преюдиції як підстави 

звільнення від доказування. 

Особливий інтерес представляє проведений автором аналіз 

міжгалузевого та міжсистемного досвіду звільнення від доказування, його 

перспектив для адміністративного процесу України (розділ 3 дисертації). 

Так, автором досить ґрунтовно досліджено питання нормативного 

закріплення підстав звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві Сполучених Штатів Америки, Киргизької Республіки, 

Латвійської Республіки, Республіки Грузія, Російської Федерації, Естонської 

Республіки, Республіки Вірменія та інших країн (підрозділ 3.2. дисертації). 

При цьому, зроблено виважений висновок про відносну близькість підходів 
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до окреслення підстав звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві держав різних правових сімей. 

Крім того, на теперішній час особливої уваги заслуговують і виявлені 

автором перспективні напрями вдосконалення вітчизняної нормативно-

правової фіксації підстав звільнення від доказування, зокрема, шляхом 

законодавчої деталізації таких положень: а) умов і порядку визнання 

загальновідомості фактів; б) преюдиційності як мотивувальної, так і 

резолютивної частин судових рішень; в) ролі суду в процесі прийняття 

визнаних учасниками справи обставин (підрозділ 3.2 дисертації). 

Позитивним аспектом роботи є зроблені в дисертаційному дослідженні 

пропозиції щодо усунення виявлених змістових і технічних недоліків 

нормативного регулювання звільнення від доказування та процесу 

доказування в адміністративному судочинстві, а саме: доповнити ч. 2 ст. 73 

після слова «рішення» словами «окрім обставин, звільнених від доказування 

з підстав, передбачених ст. 78 цього Кодексу»; перше речення ч. 1 ст. 78 КАС 

України викласти в такій редакції: «Обставини, які визнаються учасниками 

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

щодо дійсності цих обставин або добровільності їх визнання»; третє речення 

ч. 2 ст. 78 викласти в такій редакції: «У разі прийняття судом відмови 

сторони від визнання обставин вони доказуються в загальному порядку»; у 

ч. 6 ст. 79 словосполучення «може встановити строк» замінити 

словосполученням «вирішує питання про встановлення строку»; пункт 2 ч. 1 

ст. 244 викласти в такій редакції: «чи є інші обставини (факти), які мають 

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

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

зі змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних 

результатів дисертаційного дослідження. Виходячи з аналізу основної 

частини дисертації, можемо дійти висновку, що мета дисертаційної роботи в 

ході виконання дослідження досягнута, а дисертація є завершеною науковою 

кваліфікаційною працею. 
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Зауваження і дискусійні положення. Не дивлячись на взагалі 

позитивне враження від дисертаційного дослідження та позитивно оцінюючи 

його, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі недоліки роботи та 

висловити певні зауваження. 

1. У підрозділі 1.2. роботи надається аналіз і, що важливіше, синтез 

загальних теоретико-правових (онтологічних) властивостей звільнення від 

доказування. Автор виводить цілком обґрунтовану та гармонійну систему 

характерних рис досліджуваного процесуального інституту, серед яких 

відзначається і змістовна універсальність звільнення від доказування. У 

зв’язку з цим автором зроблено цілком справедливий висновок про 

однобічність формулювання «звільнення від обов’язку доказування», 

оскільки воно залишає поза увагою те, що звільнення від доказування 

«звільняє» і від права доказувати. Слушно відмічається специфічність 

відповідної ознаки лише для розглядуваного в дисертації випадку судово-

процесуального «звільнення». Однак, такий цінний висновок, на жаль, не 

знайшов свого відображення у назві підрозділу 1.2. («Звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві як вид звільнення від 

виконання юридичного обов’язку: доктринальний зріз»), в якій 

простежується протилежний підхід. Хоча, можна припустити, що назва 

підрозділу більше відображає початковий задум, а його зміст та висновки – 

результат творчого пошуку. Проте, вбачається, робота лише б виграла від 

узгодженості першого та другого (або від їх наступної гармонізації); якщо ж 

більш конкретизовано, то перевагу вбачаємо у позначенні підрозділу 1.2. без 

посилання на «юридичний обов’язок», адже визнання, преюдиція та 

загальновідомість «звільняють» (як з’ясувала сама здобувачка) не лише від 

нього (але й від права доказувати). 

2. Аналізуючи у підрозділі 2.3. джерела, межі застосування та міру 

обов’язковості преюдиції в адміністративному судочинстві, автор піднімає, 

вивчає та вирішує (у межах власних пізнавальних пріоритетів) питання про 

ймовірність використання судових рішень не лише в якості преюдиції, але і 
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як доказу, визнаючи, врешті-решт, прийнятність такого джерельного 

використання судових актів. Що допускається у двох випадках: 

а) недотримання умов преюдиції; б) у якості спеціального за своєю 

допустимістю доказу (що, зокрема, підтверджує існування деяких 

нововиявлених чи виключних обставин). В останньому випадку автор визнає 

не просто доказовість судового рішення при «неспрацюванні» преюдиції, а 

навпаки – констатує одночасну наявність в одному подібному рішенні і 

преюдиційної природи, і природи доказу. Хоча ми й усвідомлюємо 

первинність підняття окресленої проблеми та розуміємо позитивно-правові 

та теоретико-дискриптивні передумови відповідного висновку, у ньому 

відчувається певна доктринальна незавершеність, намагання задовольнити 

всі підходи чи самоусунутися від вирішення неоднозначного питання. 

3. В плані дискусії хотілося би почути думку автора щодо більш 

остаточної кваліфікації вироку (яким, наприклад, встановлено завідомо 

неправдиві показання свідка) або як підстави преюдиційного встановлення, 

або як засобу доказування нововиявленої обставини; не виключаємо і 

додаткової аргументації викладеної у дисертації «подвійності» подібних 

актів правосуддя. 

4. Вивчаючи зарубіжний досвід звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві (підрозділ 3.2.) автор виявляє країни, в яких 

адміністративного-процесуальний закон не містить прямих приписів щодо 

звільнення від доказування (наприклад, Адміністративно-процесуальний 

кодекс Грузії), а лише спрямовує до відповідних нормативних положень 

цивільного процесуального законодавства. Вказаному факту, окрім декількох 

оціночних ремарок, майже не приділено уваги, хоча він гармонізує із 

багатьма національно-орієнтованими тезами автора: щодо 

міждисциплінарної цінності проведеного дослідження, щодо 

«поліінституційності» доказування та звільнення від доказування, щодо 

загального процесу зближення неделіктних видів судочинства, ідентичності 

позитивно-правового викладення недоказуваних обставин у Кодексі 
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адміністративного судочинства України, Цивільно-процесуальному 

та Господарсько-процесуальному кодексах України та ін. Саме тому аналіз 

окресленого зарубіжного досвіду правотворення (хоча б з точки зору відмови 

від беззмістовно-дублюючого накопичення нормативного матеріалу), 

виявлення його переваг та негативів, визначення перспективності його 

запозичення до вітчизняного права та надання більш сміливих 

реформаційних пропозицій загально-процесуального, а не адміністративно-

процесуального характеру – це те, що хотілось би почути від автора під час 

захисту дисертації. 

Але необхідно зазначити, що висловлені зауваження не знижують 

високий рівень дослідження та його позитивну оцінку. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Мамонтової О.М. є завершеною та самостійною науковою 

працею, що містить не захищені раніше положення, в якій автором отримано 

нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності вирішують важливе 

наукове завдання виявлення недоліків у нормативному забезпеченні 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві та розробки 

пропозицій щодо його вдосконалення. 

Дисертація відзначається високим науково-теоретичним рівнем, 

глибиною розробки наукової проблеми, новизною підходу до вирішення 

поставлених наукових завдань та обґрунтованістю сформульованих 

практичних рекомендацій. 

Робота повністю відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Результати дослідження достатньо повно і широко висвітлено у п’яти 

наукових публікаціях автора. Апробація отриманих результатів на 

міжнародних науково-практичних конференціях підтверджує актуальність та 

ґрунтовність виконаного дослідження. 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 




