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«звільнення» тощо, що, у свою чергу, зумовлює значні відмінності та 

очевидні помилки, а також спотворення в правозастосовній практиці 

адміністративних судів. Тож теоретичні напрацювання, присвячені звільненню 

від доказування в адміністративному судочинстві України, одночасно 

набувають і прикладного значення, окреслюючи як напрями підвищення 

ефективності захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб від 

порушень із боку суб’єктів владних повноважень, так і шляхи вдосконалення 

вітчизняної нормативно-правової фіксації підстав звільнення від доказування. 

Своєчасність розгляду правових засад звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві додатково посилюється суттєвими змінами в 

законодавстві України про адміністративне судочинство, що відбулися 

протягом останнього часу, пов’язаними, насамперед, із набуттям чинності 

новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України, у якій 

передбачено ряд новітніх змін, пов’язаних з інститутом доказування в цілому 

та, безпосередньо, з обставинами, що не потребують доказування при розгляді 

та вирішенні адміністративної справи. 

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та 

важливість 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 та наукових 

розвідок, окреслення їх співвідношення із суміжними процесуальними 

механізмами, а також виявлення недоліків у нормативному забезпеченні 

звільнення від доказування та розроблення пропозицій щодо його 

вдосконалення. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Слід зазначити, що досліджуючи питання правових засад 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві, автор цілком 

обґрунтовано акцентує увагу на таких ключових аспектах проблеми, як: 
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визначення нерозроблених аспектів проблематики звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві; окреслення основних 

загальногрупових властивостей обставин, що не підлягають доказуванню; 

визначення предметно-суб’єктних меж звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві, його співвідношення з доказуванням, 

предметом доказування та доказами; аналіз умов та порядку визнання обставин 

учасниками справи, природи та пізнавальної сили такого визнання, визначення 

його видів та випадків відмови від визнання обставин; дослідження ознак, 

процесуального вираження та юридичної сили загальновідомих обставин, їх 

співвідношення з ноторними фактами та загальновідомими знаннями; аналіз 

джерел, меж застосування та різниці в мірі імперативності преюдиційних 

обставин; розкриття особливостей звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві зарубіжних країн, визначення перспективності 

застосування вказаного досвіду в Україні тощо. 

Дослідження ґрунтується на аналізі наукового доробку провідних 

вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі адміністративного процесуального 

права, адміністративного права, загальнотеоретичної юриспруденції та 

конституційного права. Слід відзначити залучення до джерельної бази робіт 

науковців-представників інших процесуальних галузей права (цивільного, 

кримінального, господарського), а також значної кількості відповідних 

нормативно-правових актів зарубіжних країн. 

Методологічною основою дослідження є сукупність методів та прийомів 

наукового пізнання. Так, вдало застосовуючи діалектичний, логіко-

семантичний, формально-логічний, структурно-функціональний та інші наукові 

методи, дисертант робить достовірні та обґрунтовані висновки щодо сутності та 

особливостей звільнення від доказування в адміністративному судочинстві 

України. Комплексне дослідження правових засад звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві дозволило автору отримати науково значимі 

результати та висловити прийнятні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру. 
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Наукова новизна і практична значущість одержаних 

результатів. Дисертаційна робота, по суті, є першим у вітчизняній науці 

комплексним дослідженням, присвяченим правовим засадам звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві. 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, адже якщо суд 

спостерігає та без додаткових засобів (зокрема, експертизи) сприймає факт, то 

йому не потрібні фактичні дані; 

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; 

автором визначено загальні властивості звільнення від доказування, які 

відображають його онтологічну природу порівняно з близькими юридичними 

категоріями та процесуальними інструментами; 

автором встановлено та обґрунтовано однобічність формулювання 

«звільнення від обов’язку доказування»; 

велике практичне значення має висновок автора про те, що визнання 

обставин учасниками справи може бути здійснено лише в активній формі 

(окрім єдиного винятку); 

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. 

Слід вказати, що, з огляду на зміст отриманих наукових результатів, вони 

відзначаються не лише науковою новизною, але й практичним значенням, адже 

автором сформульовано конкретні пропозиції для усунення виявлених 

змістових та технічних недоліків нормативного регулювання звільнення від 

доказування та процесу доказування в адміністративному судочинстві. При 
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чому такі пропозиції зроблено на підставі глибокого теоретичного 

аналізу проблеми. 

І в цьому аспекті виконане дисертаційне дослідження слід розглядати як 

теоретичну роботу, що може бути використаною в законотворчій діяльності 

при подальшому вдосконаленні законодавства України про адміністративне 

судочинство. Крім того, результати можуть використовуватися 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 запроваджуватися у навчальний процес вищих 

навчальних закладів під час викладання відповідних дисциплін. Результати 

дисертаційного дослідження також можуть бути використаними для 

вдосконалення судової практики застосування преюдиції, визнання обставин 

учасниками справи та визнання обставин загальновідомими. 

Оцінка змісту дисертації. Структура та зміст дисертаційного дослідження 

обумовлені поставленою метою та дослідницькими завданнями. В дисертації в 

логічній послідовності розкрито основні аспекти теми, зроблено відповідні 

висновки та надано рекомендації. 

Перший розділ дисертації має, в більшій мірі, теоретичне спрямування і 

покликаний розкрити теоретико-методологічні основи дослідження підстав, 

умов та порядку звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. 

Слід відзначити проведений автором ґрунтовний аналіз стану наукового 

опрацювання проблематики звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві (підрозділ 1.1. дисертації). Це є важливим з точки зору окреслення 

загальногалузевих термінологічних аспектів дослідження. Слід підтримати і 

зроблені автором акценти на тому, що звільнення від доказування володіє як 

адміністративно-процесуальною, так і міждисциплінарною та навіть 

загальнотеоретичною інформаційною пов’язаністю, тому його пізнання 

забезпечується не тільки палітрою адміністративно-процесуальних розробок, 

може сприяти творчому перенесенню в галузь досягнень усього 
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процесуального права й теорії права, а також не виключає зворотній рух 

доктринальних надбань. 

Позитивним аспектом роботи є і той факт, що при аналізі підстав 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві України автор 

досить ґрунтовно аналізує процесуальний механізм визнання обставин 

учасниками справи як підстави звільнення від доказування в адміністративному 

судочинстві, розкриває способи належного відображення волевиявлення 

учасників справи щодо визнання, роль суду в «прийнятті» визнання та критерії, 

якими він при цьому має керуватися, способи процесуальної фіксації визнаних 

обставин (підрозділ 2.1. дисертації). 

Говорячи про загальновідомі обставини як підставу звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві, автор цілком вірно аналізує 

ознаки, процесуальне вираження та юридичне значення відповідної підстави на 

основі вивчення судової практики та доктринальних розробок, адже 

нормативне підґрунтя загальновідомих обставин виражається лише в одному 

процесуальному приписі-словосполученні. Разом із тим, слід відзначити і 

спробу автора провести розмежування змісту загальновідомих обставин та 

публічно доступної інформації, ноторних обставин, загальновідомих знань 

(позицій, суджень), суб’єктивних оцінок тощо (підрозділ 2.2. дисертації). 

Досить цікавим та змістовним є підрозділ 2.3. «Джерела, межі 

застосування та міра обов’язковості преюдиції в адміністративному 

судочинстві», в якому висвітлено правову природу, ціннісні засади, підстави й 

відмінності в силі преюдиційних обставин, охарактеризовано об’єктивні та 

суб’єктивні межі преюдиції. Як вірно зазначає автор, існує 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. 

Аналіз міжгалузевого та міжсистемного досвіду звільнення від 

доказування, його перспектив для адміністративного процесу України автор 
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здійснює за декількома напрямками – досліджує підстави звільнення від 

доказування в цивільному, господарському та кримінальному процесах України 

(підрозділ 3.1 дисертації), а також проводить порівняльно-правовий аналіз 

нормативного закріплення підстав звільнення від доказування в 

адміністративному судочинстві зарубіжних країн (підрозділ 3.2 дисертації). 

Вивчення зарубіжного досвіду дало змогу автору виявити непоодинокі 

випадки зарахування до кола підстав звільнення від доказування певних 

процесуальних механізмів, які з позиції вітчизняної правової системи не є 

звільненням (зокрема, презумпцій, ноторних обставин і законодавчо 

встановлених фактів). Також слід відзначити спроби автора окреслити 

перспективні напрями вдосконалення вітчизняної нормативно-правової фіксації 

підстав звільнення від доказування (підрозділ 3.2 дисертації). 

Особливої уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні 

акценти на недоліки у правовому регулюванні звільнення від доказування та 

процесу доказування в адміністративному судочинстві. 

Зауваження і дискусійні положення. В цілому позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі 

недоліки роботи та висловити певні зауваження. 

По-перше, виникають зауваження стосовно результатів відбору найбільш 

важливих аспектів проведеного дослідження, оскільки деякі теоретично та 

праксеологічно цінні висновки автора, на жаль, не знайшли свого відображення 

у висновках роботи: щодо помилковості посилання в ч. 2 ст. 78 та ч. 6 ст. 79 

Кодексу адміністративного судочинства України на «сторін»; щодо широкого 

підходу до трактування «добровільності» визнання і зв’язку між цією ознакою 

та всіма підставами відмови від визнання (підрозділ 2.1.); щодо відносно 

більшого предмету прикладного застосування загальновідомості, порівняно із 

тим же визнанням (підрозділ 2.2.); щодо подібності і відмінності нормативних 

розпоряджень, закріплених в ч. 2 ст. 50 і ч. 5 ст. 78 Кодексу адміністративного 

судочинства України, і стосовно змагальності як логіко-смислового підґрунтя 

останньої (підрозділ 2.3.). Не сумніваючись у зваженості висновків 
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дисертаційної роботи загалом, вбачається, вона б лише виграла від 

більш рішучого представлення науковому співтовариству інших дискусійних 

(піднятих і вирішених дослідницею вперше) суджень, тим більше, що їх досить 

детально аргументовано у тексті роботи. 

По-друге, у підрозділі 1.2. дисертації, розглядаючи предметну умову 

застосування визнання як підстави звільнення від доказування, автор 

звертається до окремих доктринальних засад адміністративно-процесуального 

права, не розкриваючи власного їх розуміння. Зокрема, мова про «майбутніх, 

теперішніх чи колишніх» учасників справи, про «форми адміністративного 

судочинства (в усіх її значеннях, а не тільки за ст. 12 Кодексу 

адміністративного судочинства України)». Хоча із сутності, контексту та 

послідовності викладення позицій Олени Миколаївни і можна опосередковано 

здогадуватися про змістовне наповнення відповідних формулювань, все ж таки, 

під час захисту хотілося би почути чітке роз’яснення стосовно того, які це 

перспективні, дійсні чи ретроспективні учасники справи та які форми 

судочинства автор мав на увазі? В контексті останніх, до того ж, було б не 

зайвим визначитися стосовно існування/відсутності нормативно-правових 

підстав для більш широкого (ніж за ст. 12 Кодексу адміністративного 

судочинства України) трактування відповідних форм. 

3. Характеризуючи у підрозділі 2.3. міру обов’язковості преюдиційних 

обставин, автор фактично розкриває, підтримує та додатково обґрунтовує два 

не повністю гармонізованих між собою підходи: а) щодо необхідності, всупереч 

відомій позиції колишнього Вищого адміністративного суду України, залишити 

в минулому погляди про необов’язковість (можливість спростування) 

преюдиційних обставин, тим більше, що вони дійсно нівелюють одну із 

властивостей судових рішень та (що важливіше) втратили нормативні підстави-

передумови свого існування у чинній редакції Кодексу адміністративного 

судочинства України; б) щодо різної міри преюдиційної імперативності 

обставин, встановлених у деліктних та неделіктних судових рішеннях, адже 

перші позначаються у позитивно-правових приписах як «обов’язкові», а другі – 
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як такі, що «не доказуються». Зрозуміло, що одне судження базується на 

усвідомленні «духу закону», осмисленні підстав та логіки правозастосовних 

позицій та законодавчих оновлень, а інше – виходить із послідовного 

понятійно-категоріального аналізу офіційних текстів (якому в роботі теж 

приділено чимало уваги). Однак, при наголошенні на обов’язковості всіх 

преюдицій, не залишається (на нашу думку) місця для визнання відмінності в 

їхній імперативності. Яким же чином автор знаходить це місце, як узгоджує 

свої тези (чи, можливо, віддає перевагу одній із них, чи вбачає особливий 

контекст їх гармонізації) – хотілося би почути під час захисту? 

Однак, незважаючи на зауваження, дослідження виконано на високому 

рівні, автор вельми зважено здійснив достатньо вірний та рельєфно-чіткий 

науковий пошук за темою своєї дисертаційної роботи, що свідчить про суттєву 

обізнаність здобувачки щодо досліджуваних нею питань. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Наукова цілісність та практична обґрунтованість дисертаційного 

дослідження Мамонтової О.М. дозволяє зробити висновок, що воно 

підготовлено з використанням сучасних досягнень правової науки, являється 

носієм істотно-теоретичного значення для модернізації інституту звільнення від 

доказування в адміністративному судочинстві, зокрема, удосконалення умов і 

порядку застосування окремих підстав такого звільнення, та є завершеною, 

самостійною, оригінальною, науковою працею, що містить не захищені раніше 

положення, в якій автором отримано нові науково обґрунтовані результати в 

галузі науки адміністративного процесуального права, що у сукупності 

вирішують важливе наукове завдання удосконалення правових основ 

звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. 

Дисертація є комплексним, узагальненим дослідженням та відзначається 

високим науково-теоретичним рівнем, глибиною розробки наукової проблеми, 

новизною підходу до вирішення поставлених наукових завдань і 

обґрунтованістю сформульованих практичних рекомендацій. 




