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Поняття доказів належить до основних, вихідних у теорії доказів і 

доказовому праві. Тому, правильне визначення поняття доказу є необхідною 

умовою досягнення істини, забезпечення законності й обґрунтованості 

рішень адміністративного суду. Сучасні процесуальні науки поняття доказу і 

достовірного знання про факти мають різні значення і використовуються 

судом не одночасно, а на різних етапах досягнення істини. Ланкою між 

загальним поняттям доказу, даним у законі, й одиничним доказом виступає 

відповідний вид доказу: пояснення сторін, висновок експерта тощо. 

Пояснення сторони є загальними щодо одиничного пояснення сторін й 

особливими щодо доказу. Водночас поняття доказу в адміністративному 

судочинстві є особливим щодо поняття доказу в науковій і практичній 

діяльності. Поняття доказу, наведене в Кодексі адміністративного 

судочинства України, включає тільки найбільш істотні ознаки, характерні 

для доказів в адміністративному судочинстві загалом і для кожного 

самостійного виду доказів.

Головним завданням адміністративного судочинства як галузі 

'процесуального права, безперечно, є розгляд та вирішення публічно- 

правових спорів, у яких хоча б однією зі сторін є суб’єкт владних 

повноважень у регламентованому законом порядку, тобто встановлення 

істини у справі. Це завдання здійснюється у процесі судового розгляду у 

результаті вивчення обставин справи, тобто судового доказування. Тому 

дослідження цієї сфери адміністративно-правового регулювання являє собою 

важливий інструмент прийняття науково обгрунтованих рішень. Яскравим 

прикладом є дисертаційне дослідження П. С. Гавалешка.



Крім того, у сучасних умовах реформування правової системи України 

загальна тенденція переосмислення сутності традиційних правових категорій 

і понять, теоретико-методологічних підходів зумовлює потребу їх 

удосконалення та дослідження. Зазначене особливої актуальності набуває в 

контексті зміни пріоритетів і цілей адміністративно-правового регулювання, 

переходу від традиційного протиставлення інтересів особи, громадянського 

суспільства і держави до закріплення соціальних цінностей і забезпечення 

реальних механізмів дії норм права у різних сферах суспільного життя. 

Тому, враховуючи сучасні реалії розвитку української адміністративно- 

правової науки та зміст представленої дисертаційної роботи П. С. Гавалешка, 

маємо підстави стверджувати про існування потреби в комплексному аналізі 

феномену доказування в суді апеляційної інстанції в контексті сучасних 

м ето Д ОЛ О Г І Ч Н И X Г1І дх од і в.

Актуалізація дослідження проблем доказування в суді апеляційної 

інстанції обумовлена також і недостатньою розробкою практичних питань 

реалізації права людини на захист загалом, що пов’язана подекуди з 

абстрактним характером нормативно-правових приписів. Аналіз юридичної 

літератури свідчить, що теоретична розробка цього питання і сьогодні не 

відповідає потребам сучасної юридичної практики. Тим часом, закріплена в 

Конституції України особлива роль органів державної влади у забезпеченні 

прав і свобод людини і громадянина ставить нові завдання по спеціальному 

дослідженню доказування в суді апеляційної інстанції, зокрема розробці їх 

цілісної концепції, визначення в контексті транзитивності їх місця в системі 

правосуддя.

Наразі ми переконані в необхідності нерозривного зв’язку теорії і 

практики. Поєднання теоретичного осмислення проблем доказування в суді 

апеляційної інстанції в цілому та практики його реалізації зокрема, причому 

через питання, поставлені самою юридичною практикою, підкреслює 

актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. На положення теорії 

адміністративного права дисертант спирається під час подання та



обґрунтування поняттєво-категорій ного апарату, за допомогою якого 

відбувається поданий аналіз.

Зазначене дає можливість зрозуміти логіку дослідження та підтверджує 

достовірність його висновків. Здобутки адміністративного, конституційного 

та інших галузей права мають місце в тих частинах дисертації, що 

стосуються діяльності органів державної влади як основної гарантії 

забезпечення права людини на судовий захист. Усе це дало автору змогу 

вибудувати власну чітку, логічну й системну концепцію доказування в суді 

апеляційної інстанції, яка є цікавим і ґрунтовним продовженням 

інтелектуальних дискусій щодо адміністративно-правового регулювання 

доказового права загалом.

Знання та застосування на практиці загальнотеоретичних 

закономірностей доказів та доказування сприятиме виявленню єдності 

багатоманіття підходів до розуміння природи цього феномену. Адже, 

незважаючи на очевидну важливість та багатогранність понять «доказ» та 

«доказування в суді апеляційної інстанції» для держави і права, теоретико- 

практичні аспекти цієї проблеми в сучасній юридичній літературі досліджені 

недостатньо. В українській правовій науці немає комплексних спеціальних 

праць, присвячених цій проблематиці.

З уваги на викладене у пропонованій до захисту дисертації вперше в 

теорії права подано і на основі глибокого і всебічного аналітичного 

дослідження науково узагальнено проблему адміністративно-правової 

природи доказування в суді апеляційної інстанції та визначено практичні 

аспекти забезпечення його реалізації в Україні. Уперше всебічно досліджено 

природу апеляції як юридичної категорії та явища правової дійсності, 

охарактеризовано стан наукової розробки проблеми доказування в суді 

апеляційної інстанції та методологічні засади дослідження.

Основна концепція дисертації випливає із вдало складеного плану, 

який не викликає заперечень. Увагу автор сконцентрував навколо 

найважливіших і водночас дещо мало розроблених питань, а



саме: історичних етапів розвитку апеляцій в Україні та формування

доказування в апеляційній інстанції; поняття й ознак інституту апеляційної 

скарги в адміністративному праві; генезису поняття «апеляційне 

доказування» в адміністративно-правовій науці та у вітчизняному 

законодавстві; змісту апеляційного провадження як форми контролю за 

правосудністю судових рішень в адміністративному процесі; особливостей 

предмета та меж доказування в адміністративному процесі; суддівському 

розсуду під час доказування в суді апеляційної інстанції в адміністративному 

процесі; особливостей зібрання, перевірки та оцінки доказів у суді 

апеляційної інстанції, визначити їх вплив на прийняття рішення в суді та ін.

Дисертант вміло розмежовує об’єкт та предмет дослідження, чітко 

визначає актуальність роботи, її мету та завдання. Так, за мету поставлено 

дослідження моделі доказів і доказування в суді апеляційної інстанції, що 

пов’язані з розглядом справ адміністративними судами, та механізм їх 

зібрання й подання до суду, а також виокремлення проблем нормативного 

закріплення та практичної реалізації зазначених питань, формулювання 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та 

практики його застосування. Для цього дисертант окреслив завдання, які 

успішно вирішив.

У процесі вирішення поставлених завдань автор цілком вмотивовано 

спирається на наукові висновки теорії права галузевих юридичних наук та 

адміністративного права. Свідченням того є широка джерельна база 

дисертації (опрацьовано 200 наукових праць), яка дала можливість віднайти і 

показати хід дослідження окресленої проблеми та її місце в сучасній 

адміністративно-правовій науці.

Теоретичну базу дисертації становлять праці вчених сучасної 

вітчизняної та зарубіжної науки в галузі загальної теорії права, 

адміністративного права, кримінального та цивільного права.

На беззаперечне схвалення заслуговує методологічна база поданої до 

захисту дисертації. Опора на філософські підходи, логічні прийоми,



загальнонаукові та спеціально-юридичні методи у єдності з діалектичними 

методами, методами класифікації, аналізу, узагальнення дали змогу автору 

чітко верифікувати свої основні концептуальні твердження та зробити їх 

максимально достовірними.

Сформульовані здобувачем теоретичні висновки та практичні 

пропозиції є конкретними і повністю відповідають зазначеним завданням 

дослідження. Наукові положення, розроблені дисертантом, структура роботи 

та поняттєво-категорійний апарат свідчать про достатній ступінь 

обгрунтованості та достовірності результатів дослідження. І, що важливо 

відзначити, саме в такому ракурсі поняття «доказів в суді апеляційної 

інстанції» практично не вивчалося.

Дисертант сформулював низку положень, висновків і пропозицій, які 

становлять наукову новизну роботи, що виявляється у здійсненні спроби 

вперше у вітчизняній теорії права комплексно дослідити докази в суді 

апеляційної інстанції. З цих позицій Петром Степановичем було 

сформульовано авторську дефініцію поняття «доказування в 

адміністративному судочинстві» як урегульовану адміністративно- 

процесуальними нормами діяльність суб’єктів доказування, спрямовану на 

збирання, подання, оцінку, забезпечення, витребування або тимчасове 

вилучення доказів із метою з’ясування об’єктивної істини та справедливого 

вирішення адміністративно-правового спору. Також було з’ясовано, що сама 

сутність апеляційного провадження не розкрита однозначно в науковій 

літературі. Аналіз цього визначення дав підстави автору не погодитися з 

таким твердженням, оскільки в ньому простежується домінування суду 

другої інстанції з огляду на виділений спосіб перевірки судових актів першої 

інстанції. На його думку, що ініціаторами апеляції є насамперед сторони 

процесу та інші особи -  учасники процесу, які в такий спосіб реалізують свої 

права, закріплені в КАС України, а діяльність з апеляційного провадження 

починається вже після подачі скарги (подання).



Нова постановка дослідницької парадигми дозволила виявити нові 

характеристики апеляційного провадження, одержати додаткові уявлення 

про чинники, що зумовлюють необхідність забезпечення подання доказів в 

суді апеляційної інстанції. У ході дослідження було знайдено нові аргументи 

на підтвердження необхідності застосування діалектичного методу до 

дослідження інституту апеляції, який дозволив розглянути цей процес як 

явище, що розвивається в умовах постійних трансформацій суспільних 

відносин (розділ 3 дисертації).

Важливим кроком є пропонована дисертантом ідея гуманізації 

апеляційного провадження. З цих позицій, П. С. Гавалешко запропоновано 

оновлений підхід до розуміння цього процесу, який зумовлений потребами 

упорядкованого розвитку адміністративно-правових відносин. Автором 

наголошено, що апеляційне оскарження та перевірка рішень й ухвал суду 

першої інстанції забезпечує їх законність та обґрунтованість, захист прав, 

свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, а також публічних 

інтересів. Водночас апеляційне провадження є однією з форм, що забезпечує 

однакове застосування судами законів під час вирішення адміністративних 

справ. Розгляд справ за апеляційними скаргами дає можливість виправляти 

помилки судів першої інстанції та спрямовувати їх роботу, забезпечуючи 

однаковий і правильний підхід до застосування норм матеріального й 

процесуального права, а також має превентивний характер -  запобігає 

порушенню норм права громадянами, організаціями, посадовими та 

службовими особами.

Наукова новизна дослідження полягає також у розумінні важливості 

апеляції в системі усунення судових помилок, яка спрямована на їх 

виправлення в певний спосіб -  за допомогою проведення нового незалежного 

й самостійного судового розгляду. При цьому такий розгляд має 

грунтуватися на принципах незалежності та самостійності. Незалежність 

виявляється у встановленні загального правила про повний перегляд вироку



суду першої інстанції, а самостійність виражається у винесенні вироку судом 

апеляційної інстанції в разі прийняття апеляційної скарги до провадження.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення можуть бути використані:

-  науково-дослідній сфері -  для подальшого теоретичного узагальнення, 

вироблення пропозицій і висновків стосовно вдосконалення 

адміністративного законодавства, формування методологічної основи та 

теоретичного підгрунтя дослідження інституту апеляційної скарги в Україні;

-  правозастосовнійдіяльності -  у процесі застосування в

нормопроєктуванні запропонованих дефініцій та положень для уніфікації 

чинного адміністративного законодавства;

-  навчальному процесі -  під час розроблення та викладання курсів і 

спецкурсів із навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративне право та адміністративне судочинство», «Порівняльне 

адміністративне право», «Адміністративний процес» тощо;

-  правовиховнійроботі -  для формування правової культури та 

правосвідомості суб’єктів права, зокрема учасників адміністративного 

провадження.

Дисертація П. С. Гавалешка виконана за логічно вибудованою схемою, 

яка дозволила автору послідовно дослідити та розкрити теоретико-практичні 

проблеми інституту апеляції, співвідношення її моделей на сучасному етапі 

демократичного розвитку держави.

Робота викладена українською мовою на 202 сторінках друкованого 

тексту.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 

дев’ять підрозділів, висновків та додатків. Важливою її частиною є 

бібліографія.

У вступі дисертації висвітлено актуальність і мету роботи, наукову 

новизну і практичну значущість дослідження, особистий внесок автора. 

Основні положення та висновки дисертації викладено в 5 наукових статтях, з



яких 4 статті опубліковані у виданнях України, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 1 стаття -  у зарубіжному науковому виданні, а також у 

7 тезах доповідей і повідомлень на міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференціях, форумах, конгресах.

Взагалі можна зазначити, що усі розділи роботи комплексно 

розкривають сутність проблеми, закінчуються стислими резюме та 

узагальненнями одержаних результатів. Завершують дисертаційне 

дослідження висновки і практичні рекомендації, які повністю відповідають 

поставленій меті і завданням роботи.

Автореферат дисертації відповідає основним положенням дисертації і 

сучасним вимогам МОН України.

Проте, загальна позитивна оцінка дисертації не виключає можливості 

висловлення окремих зауважень, виявлення окремих спірних та таких, що 

потребують додаткової аргументації положень і висновків автора:

1. У висновках і в положеннях новизни відсутні будь-які 

узагальнення або здобутки автора щодо оцінки доказів за внутрішнім 

переконанням судді, зокрема й етапів такої оцінки. Адже, судді оцінюють 

докази, не будучи пов’язані заздалегідь приписами закону про силу і 

значення тих чи інших доказів в умовах незалежності та заборони впливати 

на їхні рішення. Оцінка доказів ґрунтується на об’єктивному та всебічному 

розгляді всієї їх сукупності та обставин справи в цілому. Психологічно 

внутрішнє переконання означає етан свідомості і почуттів судді, коли він при 

прийнятті остаточного рішення впевнений у його правильності, не 

сумнівається в безпомилковості свого рішення і готовий діяти відповідно до 

цього (засудити або виправдати).

2. Попри постійне поглиблення наукових досліджень, предметом 

яких є окремі аспекти апеляційного провадження, в дисертації, на жаль, не 

приділено уваги характеристиці поняття «апеляційне оскарження». Чи 

можуть до суду апеляційної інстанції бути оскаржені будь-які постанови 

суду першої інстанції, тобто судові рішення, якими справа вирішується за



суттю заявлених вимог, за незначними винятками. Також чи можуть бути 

окремо від постанови суду в апеляційному порядку оскаржені ухвали у 

випадках, визначених КАС України ?

3. Внутрішнє переконання як результат, підсумок оцінки -  це такий 

стан свідомості людини, який говорить про єдино можливий з наявної 

сукупності доказів висновок. Вирішити те чи інше питання у справі за 

внутрішнім переконанням -  значить усвідомити єдину правильність 

стверджуваного або заперечуваного, мати строго обґрунтовану впевненість в 

істинності своїх суджень. Внутрішнє переконання як результат оцінки 

доказів досягається в процесі об’єктивного пізнання дійсності, ґрунтується на 

всебічно досліджених й оцінених доказах. Тому постає питання: чи може 

впевненість суддів у правильності виробленої ними оцінки доказів 

реалізовуватися «зовні», а саме в судовому вироку, іншому 

правозастосовному акті ?

4. Оцінка доказів судом апеляційної інстанції проводиться при 

кожній апеляційній перевірці. Однак обсяг і способи пізнання фактичних 

обставин (безпосереднє або дослідження за матеріалами провадження в суді 

апеляційної інстанції) залежать від того, які підстави для оскарження 

рішення надані, а також від того, доказування чи обґрунтування власного 

висновку здійснює суд апеляційної інстанції. Як показує судова практика, 

саме при оцінці й переоцінці доказів у суді апеляційної інстанції виявляється 

більшість до кінця так і не розв’язаних проблем. Пояснення ж вищих судових 

органів не вирішують їх, а ще більше заплутують, приводячи до затягування 

розгляду справ або навіть до умисних порушень. З огляду на це, постає 

питання: якщо апеляційний суд буде тільки посилатися на показання свідків, 

яких він не допитував, і при цьому дасть іншу оцінку цим показанням як 

доказам, то таке рішення можна визнати законним та обґрунтованим чи воно 

підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної 

інстанції ?



Утім відзначені зауваження стосуються лише окремих моментів і не 

торкаються принципових позицій та здобутків дисертанта, вони спрямовані 

на підтримку й поглиблення позицій дослідника. Його праця є важливим 

внеском в українську юридичну науку, значно збагачує наші уявлення про 

інститут доказування в суді апеляційної інстанції, вводить до наукового обігу 

великий фактологічний матеріал та порушує істотні правові проблеми у 

сфері адміністративного права.
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