
Лекція 8 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 1.8.  Докази і доказування в цивільному процесі  

План 

1. Поняття «докази», їх види. Електронні докази. 

2. Поняття та стадії «доказування» в цивільному процесі.  

3. Обов’язок доказування та порядок дослідження доказів в судовому засіданні. 

4. Засоби доказування. 
 

Самостійна робота: 

1. Забезпечення доказів, поняття та підстави.   

2. Порядок призначення експертизи. 

3. Доказування як процесуальна діяльність. 

4. Порядок дослідження доказів у судовому засіданні.  

5. Забезпечення доказів, поняття та підстави.  

6. Способи забезпечення судом доказів. 
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1. Поняття «докази», їх  види. Електронні докази. 

 

Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 2 

Цивільно-процесуальному кодексі України).  

Правильне визначення предмету доказування у судових справах, як сторонами судового 

процесу, так і судом, має важливе значення для правильного вирішення спору, прийняття 

законного та обґрунтованого судового рішення. Здійснення правосуддя полягає у застосуванні 

судом закону до встановлених в ході судового розгляду фактичних обставин, однак ці обставини 

необхідно осмислити, зрозуміти й пізнати. 

Процесуальний порядок доказування в циільних справах виначений Розділом I Главою 5 

ЦПК України. 

Предметом доказування є факти, які становлять основу заявлених вимог і заперечень 

проти них або мають інше значення для правильного розгляду справи (причини пропуску 

строку позовної давності та ін.), і підлягають встановленню для прийняття судового рішення. 

З'ясуванню і перевірці доказами підлягають також причини і умови, які сприяли 

правопорушенню або виникненню спору. 

Юридично значущі факти правового спору встановлюються за допомогою доказів. 

Докази – це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які 

мають значення для вирішення справи. (ст.76 ЦПК) 

 Види доказів:  

1) за характером зв‘язку (прямі – дають можливість зробити однозначний висновок про 

наявність чи відсутність фактів, які підлягають доказуванню; побічні – навпаки 

характеризуються численністю зв‘язків з фактами);  

2) за процесом формування (первинні – формуються під безпосереднім впливом фактів, 

які підлягають встановленню; похідні (копії) – відтворюють данні, одержані від інших джерел); 

 3) за джерелами одержання (І – особисті, речові, електронні; ІІ – первинні, похідні; ІІІ – 

особисті, речові, змішані).  

 

Доказами в цивільному процесі України визнаються: 

 

а) не факти, не обставини, а фактичні дані, тобто відомості про факти; 

б) будь-які фактичні дані, тобто жодні докази не мають заздалегідь встановленої сили для суду; 

в) дані, одержані у процесуальній формі, тобто з зазначених у законі джерел і передбаченими у 

законі способами; 

г) такі фактичні дані, що вказують на наявність чи відсутність фактів підстави позову і фактів, 

що обґрунтовують заперечення проти позову, а також інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи, тобто такі дані, що належать до цієї справи, до шуканого факту.  

Докази повинні бути належними та допустимим. Остаточно питання про належність та 

допустимість доказів вирішує суд. Але сторони, їх представники повинні знати принципи 



визначення належності і допустимості доказів, тому що це дозволяє правильно визначити 

свою правову позицію по справі: чи пред'являти позов до суду, чи погоджуватися з умовами 

мирової угоди, чи заперечувати позовні вимоги тощо. 

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони 

мають право обґрунтувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або 

заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.(ст.78 

ЦПК). 

З’ясувати належність доказу — це означає встановити, чи має він значення для справи. 

Такими, що мають значення для справи, визнаються фактичні дані, які пов’язані з фактами, що 

підлягають встановленню у справі, і, виходячи з цього зв’язку, можуть підтвердити або 

спростувати їх. 

Належність доказів визначається чотирма групами обставин, що мають значення для 

справи:  

1) фактами предмета доказування;  

2) доказовими фактами; 

3) процесуальними фактами, наприклад, що впливають на виникнення права на пред’явлення 

позову, зупинення провадження у справі тощо; 

 4) фактами, що дають підстави для прийняття окремої ухвали по справі. 

 Визначити допустимість доказу — означає з’ясувати, чи отриманий він за допомогою 

передбачених законом засобів. Правило визначення допустимості доказів закріплене в ст. 78 

ЦПК: «Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого 

законом. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування». 

Допустимість доказів — це встановлена законодавством вимога, що обмежує 

використання конкретних засобів доказування, або вимога, що пропонує обов’язкове 

використання конкретних засобів доказування при встановленні певних фактичних обставин 

справи при здійсненні доказування в процесі розгляду окремого виду справ у порядку 

цивільного судочинства. 

Допустимість доказів має загальний і спеціальний характер. Загальний характер 

допустимості означає, що у всіх справах незалежно від їхньої категорії повинна дотримуватися 

вимога про одержання інформації з визначених законом засобів доказування з дотриманням 

порядку збирання, подання та дослідження доказів. Порушення цих вимог призводить до 

недопустимості доказів.  

Відповідно до ч. 1 статті 100 § 5 Глави 5 Розділу 1 ЦПК України, електронними 

доказами є - інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що 

мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, 

графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), 

текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в 

електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


пам'яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях 

збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). 

Частиною 2 ст. 100 ЦПК України визначено, що електронні докази подаються в оригіналі або в 

електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до 

власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Але 

тут слід зазначити, що цей вказаний в ЦПК України Закон з 07.11.18 року втратив чинність 

після набуття чинності Законом України "Про електронні довірчі послуги", і тому необхідно 

керуватися саме цим законом. 

Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії 

електронного доказу. 

Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом (частина третя 

ст. 100 ЦПК України). 

 разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи 

для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, 

особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання 

виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів (частина 

одинадцята ст. 83 ЦПК України). 

Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом 

(частина перша ст. 78 ЦПК України). 

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, 

посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не 

вважається письмовим доказом (частина третя ст. 100 ЦПК України). 

При поданні суду учасником справи копії електроного доказу необхідно зазначати про 

наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу (частина четверта ст. 100 

ЦПК України). 

В разі подання копії (паперової копії) електронного доказу, суд за клопотанням учасника 

справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного 

доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під 

сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом 

до уваги (частина п'ята ст. 100 ЦПК України). 

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються 

або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. 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 (частина 

дев'ята ст. 83 ЦПК України). 

Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх 

приєднання до матеріалів справи (частина десята ст. 83 ЦПК України). 

Учасник справи повинен письмово повідомити суд про неможливість подання доказів у 

встановлений строк і зазначити причини цього з зазначенням доказів, які підтверджують, що 

особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 

четверта ст. 83 ЦПК України). 
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Суд може встановити додатковий строк для подання доказів в разі, якщо визнає 

поважними причини неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк 

(частина п'ята ст. 83 ЦПК України). 

В разі зміни обставин, що підлягають доказуванню в справі, в зв’язку зі зміною предмета 

або підстав позову або поданням зустрічного позову, суд залежно від таких обставин 

встановлює строк подання додаткових доказів (частина сьома ст. 83 ЦПК України). 

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не 

приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у 

вказаний строк з причин, що не залежали від неї (частина восьма ст. 83 ЦПК України). 

Витребування доказів регламентовано ст. 84 ЦПК України, згідно з якою: 

- у разі неможливості самостійно надати докази, учасник справи, вправі подати 

клопотання про витребування доказів судом; 

- клопотання про витребування доказів подається в строки, встановлені частинами 

другою-третьою ст. 83 ЦПК України або, в разі пропуску вказаних строків, з 

зазначенням обгрунтування неможливості подання доказів у встановлений строк з 

причин, що не залежали від волі учасника; 

- у клопотанні повинно бути зазначено: доказ який витребовується, обставини, які може 

підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких 

випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, 

заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) 

причини неможливості самостійного отримання цього доказу. 

За наслідками розгляду клопотання суд постановляє ухвалу. 

У разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без 

поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про 

тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом (частина 

перша ст. 146 ЦПК України). 

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, 

підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, 

встановленим законом (частина третя ст. 146 ЦПК України). 

 

2. Поняття та стадії «доказування» в цивільному процесі. 

Судове доказування – це процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у цивільній 

справі щодо подання, дослідження та оцінки доказів, а також це діяльність суду щодо 

дослідження та оцінки доказів, а за клопотанням осіб, які беруть участь у справі – витребування 

та забезпечення доказів. 

Ця процесуальна діяльність має складну структуру, що передбачає поділ процесу 

доказування на три етапи (стадії).  

1) збирання доказів;  

2) дослідження доказів;  

3) оцінка доказів.  

Збирання доказів - це процесуальна діяльність суду та інших учасників цивільного 

процесу щодо залучення доказів, яка складається з:  

1) подання доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі;  
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2) витребування доказів судом;  

3) надання судових доручень щодо збирання доказів.  

Подання доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, полягає у 

передачі доказів у розпорядження суду. Зокрема сторони зобов'язані подати свої докази чи 

повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі у строк, 

встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для цього. Докази, подані з 

порушенням таких вимог, судом не приймаються, якщо сторона не доведе, що їх подано 

несвоєчасно з поважних причин (ст. 83 ЦПК України). Крім того, відповідно до ст. 83 ЦПК 

України докази можуть подаватися іншими особами, які беруть участь у справі: третіми 

особами, представниками сторін та третіх осіб, органами та особами, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, заявниками та заінтересованими 

особами, їх представниками.  

Законодавець покладає на суд обов'язок за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть 

участь у справі, якщо у них є складнощі щодо отримання доказів, витребувати такі докази 

(ст. 84 ЦПК України).  

Докази, яких вимагає суд, направляються до нього безпосередньо. Суд може також 

уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, одержати доказ для 

представлення його суду.  

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені 

судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів 

з дня отримання ухвали (ст.84 ЦПК). За неповідомлення суду про неможливість подати 

докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, 

винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. При цьому притягнення винних 

осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати .суду докази. 

За клопотанням сторони суд повинен поінформувати в судовому засіданні про виконання 

його вимог щодо витребування доказів.  

Крім того, відповідно до ст. 84 ЦПК України, у разі неподання без поважних причин 

письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх 

неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослі-

дження судом. 

Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і 

щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.  

Предметом доказування є факти, що обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або 

мають інше значення для вирішення справи (наприклад, причини пропуску строку позовної 

давності) і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 77 ЦПК України).  

В юридичній літературі предмет доказування структурують на такі елементи:  

1) юридичні факти матеріально-правового характеру, які сторони кладуть в основу своїх 

вимог і заперечень;  

2) юридичні факти процесуально-правового характеру, на які сторони посилаються в 

своїх вимогах і запереченнях;  

3) юридичні факти, включені до предмета доказування за ініціативою суду;  



Згідно принципу змагальності, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які 

вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених законом 

Судове доказування розглядається як процес, що складається з п яти ступенів (стадій).  

1) твердження про факти.  

2) зазначення доказів.  

3) подання доказів.  

4) сприяння суду у витребуванні та забезпеченні доказів.  

5) дослідження доказів.  

 

Суб єкти доказування поділяються на обов язкові та факультативні. 

Обов’язкові суб єкти доказування: сторони, треті особи, що заявляють самостійні 

вимоги, суд.  

Факультативні суб єкти доказування: інші особи, які беруть участь у цивільній справі: 

треті особи, що не заявляють самостійні вимоги, прокурор, органи державної влади і місцевого 

самоврядування, представник тощо.  

  

Не підлягають доказуванню (ст.82 ЦПК):  

 

- обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі . Визнання 

повинно бути безумовним. Слід розрізняти визнання позову і визнання фактів, оскільки це не 

тотожні поняття. Обставина не підлягає доказуванню лише у тому випадку, якщо вона визнана 

усіма особами, які беруть участь у справі ;  

- обставини, визнані судом загальновідомими. Загальновідомі обставини – це достовірні, 

об єктивні обставини, відомі більшості мешканців певної території, суду та учасникам процесу;  

- обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або 

адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у 

яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Ці факти 

називаються преюдиційними;  

- вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-

правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали 

місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.  

 

3. Обов’язок доказування  у судовому засіданні та порядок дослідження доказів в судовому 

засіданні 

 

Відповідно до ст.81 ЦПК, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. 

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. 

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. 

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім 

витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні 

учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також 

інших випадків, передбачених цим Кодексом. 



ЦПК прямо закріплює низку обов’язків учасників процесу у сфері доказування, до яких 

належать: 

по-перше, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх 

обставин справи (п. 2 ч. 2 ст. 43 ЦПК); 

по-друге, подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, 

не приховувати докази (п. 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК); 

по-третє, надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також 

учасниками справи в судовому засіданні (п. 5 ч. 2 ст. 43 ЦПК). 

Відповідно до ч. 7 ст. 81 ЦПК, суд має право збирати докази у випадку, коли він має 

сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або 

виконанні обов’язків щодо доказів (наприклад, коли учасник подав доказ (на вимогу суду або 

закону), який на думку суду є підробленим). 

Зловживання в інституті доказування 

На практиці трапляються численні випадки недобросовісної поведінки учасників справи 

під час процедури доказування, наприклад: 

– несвоєчасне розкриття доказів; 

– дії, направлені на перешкоджання встановленню дійсних обставин справи або затягування 

судового розгляду; 

– вибіркове подання доказів з метою зловживання правом на позов тощо. 

Фактично у даному випадку йдеться про можливість використання повноваження суду 

щодо витребування доказів за власною ініціативою скоріше як засіб боротьби із 

недобросовісною поведінкою учасників цивільного судочинства, а не механізм сприяння 

стороні у збиранні процесуального матеріалу. 

На відміну від цього, виключення щодо можливості збирання доказів за ініціативою суду 

для захисту інтересів малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, 

передбачене у ч. 2 ст. 13 ЦПК, покликане забезпечити належний захист прав, свобод та 

інтересів цих незахищених категорій осіб та урівноважити їх нерівне становище поряд із їх 

процесуальними опонентами, що також може обґрунтовуватися з точки зору необхідності 

забезпечення публічних та приватних інтересів під час відправлення правосуддя у цивільних 

справах. 

Дослідженням доказів є процесуальна діяльність суду та інших учасників цивільного 

процесу щодо безпосереднього сприйняття і вивчення у судовому засіданні фактичних 

даних, якими сторони обґрунтовують свої вимоги чи заперечення.  

Зокрема відповідно до ст. 177 ЦПК України суд під час судового розгляду справи, заслу-

хавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок 

з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та 

порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються. При цьому порядок дослідження 

доказів визначається судом залежно від змісту спірних правовідносин і в разі потреби може 

бути змінений.  

Оцінка доказів - це розумова діяльність суду та інших учасників цивільного процесу, що 

ґрунтується на законах логіки та правових нормах і спрямована на формування у суб'єктів 

доказування власної думки щодо достовірності обставин, якими сторони обґрунтовують свої 

вимоги чи заперечення, а також ухвалення судом законного й обґрунтованого рішення.  

Цивільно-процесуальне законодавство (ст. 89 ЦПК України) встановлює правила оцінки 

доказів судом, а саме:  



1) суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;  

2) жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення;  

3) суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також 

достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.  

Результати оцінки доказів суд відображає у рішенні, в якому наводяться мотиви їх 

прийняття чи відмови у прийнятті. Законодавець підкреслює: доказування не може 

грунтуватися на припущеннях.  

4.Засоби доказування. 

Сторони, треті особи й інші особи, які беруть участь у справі, мають право давати усні та 

письмові пояснення судові (ст. 43 ЦПК), однак засобом доказування виступають тільки 

пояснення, які подані ними у процесі їх допиту як свідків відповідно до ст. ст.90-91 ЦПК. 

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як засіб доказування в цивільному 

процесі мають суттєве значення. Визнаючи за сторонами і третіми особами право давати 

пояснення, закон передбачає скасування рішення, якщо справу розглянуто у відсутності будь-

кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового засідання.  

Особливість даного засобу доказування полягає в тому, що сторони є заінтересовані у 

вирішенні (результаті) справи, тому їх пояснення, показання, як правило, містять одночасно 

фактичні обставини по справі, пояснення цих фактів, їх оцінку. 

Пояснення можуть бути двох видів: твердження та визнання. 

Твердження складається з того, що в них містяться відомості про факти, які згідно з 

законом повинна доказувати сторона як суб’єкт доказування. 

Визнання – це таке пояснення, що містить відомості про факти, які згідно з законом 

повинна доказувати інша сторона. 

На визнані факти не поширюється правило допустимості доказів, за винятком випадків, 

коли факт повинен підтверджуватися виключно нотаріально посвідченим документом. 

    Визнання факту можливе однією й другою стороною, визнання позову - лише 

відповідачем. А оскільки позов складається з предмета, підстав і змісту, а визнання можливе 

повне чи часткове, то кожний з елементів позову може бути об’єктом визнання. Процесуальним 

наслідком визнаного в цивільному процесі однією із сторін факту встановленим, є набуття 

фактом безспірного характеру і звільнення другої сторони від його доказування. При цьому на 

доказування визнаного в процесі факту не поширюються правила про допустимість засобів 

доказування (ст.78 ЦПК), крім випадків, коли факт повинен бути підтверджений нотаріально 

посвідченим документом. 

Пояснення сторін і третіх осіб підлягають перевірці і оцінці поряд з іншими у справі 

доказами, одержаними від інших осіб й інших засобів доказування. 

    Показання свідків – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для 

справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо 

певної обставини (ст. 63 ЦПК). Свідком є особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються 

справи (ст.69 ЦПК). 

Свідок – як правило незацікавлена особа, здатна за своїм фізичним і психічним 

розвитком правильно сприймати, зберігати відомості про факти і давати про них правильні 

показання, які сприймала безпосередньо або якій стали відомі обставини (факти), що мають 

значення для справи. 



Процесуальна правосуб’єктність свідка не залежить від наявності в нього дієздатності. 

Ними можуть бути малолітні й неповнолітні, якщо не можна обійтися без притягнення їх до 

участі в процесі у справі, але обов’язково враховується рівень їх розвитку і здатність правильно 

сприймати дійсність. Проте застосування показань свідків не безмежне.  

Свідками не можуть бути: 

1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у 

психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно 

сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання; 

            2) особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 

зв’язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі відомості; 

3) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 

    4) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення у 

нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку; 

5) особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без 

їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного 

представника. 

Законом передбачена таємниця вкладів у банку, здійснення слідчих і нотаріальних дій, 

лікарська таємниця, лоцманська таємниця. При необхідності одержання певних даних, що 

перебувають під охороною закону, вони можуть бути витребувані від певних органів за 

ухвалою суду. 

Притягнення свідка до участі в процесі можливе за ініціативою сторін, інших осіб, які 

беруть участь у справі, і суду. 

 За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених 

законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність (ст.ст. 384, 385 КК), а за невиконання 

інших обов’язків - відповідальність, встановлену законом (ст.ст. 145-148 ЦПК). 

    Відповідно до ст. 63 Конституції України та ст. 52 ЦПК особа не несе відповідальності 

за відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких 

визначається законом. Як випливає із роз’яснень Пленуму Верховного Суду України (п. 20 

постанови від 1 листопада 1996 року № 9 “Про застосування судами норм Конституції України 

при здійсненні правосуддя”) у випадку коли під час судового засідання суддя не попередить 

про те, що дані особи мають право відмовитися від дачі показань, то слід визнати, що такі 

показання зазначених осіб одержані з порушенням закону, що має наслідком недопустимість їх 

використання як засобів доказування. У разі ж, коли члени сім’ї чи близькі родичі сторін у 

справі погодилися давати показання, вони можуть нести відповідальність за завідомо 

неправдиві показання. При чому особи зобов’язані повідомити суд причини відмови давати 

показання ( ст. 71 ЦПК). 

Перед допитом свідка слід встановити його особу, вік, рід занять, відношення до даної 

справи і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (п. 3 ст. 180 ЦПК 

), а лише потім під розписку попередити його про кримінальну відповідальність за дачу 

неправдивих показань і за відмову давати показання. Свідок перед допитом приводиться до 

присяги, текст якої він підписує і вона та розписка приєднується до матеріалів справи. 

Допит малолітніх та неповнолітніх свідків має істотні особливості, які визначаються 

віковим рівнем, їх розумовим розвитком та психологічним станом, який викликається 

процесуальною формою судового засідання. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, 

неповнолітніх свідків проводиться в присутності педагога або батьків, усиновлювачів, опікунів, 



піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі. Ці особи мають можливість з дозволу 

суду задавати свідкові запитання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка. 

Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про 

необхідність дати правдиві показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від 

давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.  

Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або 

особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення 

для справи.  

Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового 

доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання 

оригіналу. (ст.95 ЦПК). Письмові докази підтверджують факти змістовим наповненням. 

    Письмові докази діляться на офіційні і неофіційні. 

 Офіційними є документи, акти, службове листування, яке виходить від державних і 

громадських органів. 

Неофіційні письмові докази походять від громадян. Таке розмежування зумовлює 

неоднаковий порядок їх дослідження. Дослідження офіційних документів потребує вияснення 

наявності повноважень органів і службових осіб, які склали документ, дотримання 

передбаченого законом порядку складання документів і перевірки істинності викладених в 

документах відомостей. Дослідження неофіційних документів допускає перевірку істинності 

відомостей, які містяться в документі, або виявлення суб’єкта. Неофіційні документи мають 

велике доказове значення для правильного вирішення спору тому, що вони можуть містити 

позасудове визнання певних фактів. 

Порядок оформлення, подання та дослідження електронних доказів на законодавчому 

рівні досі не врегульовано. Тому в судовій практиці з цього приводу часто виникають 

непорозуміння. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 р. №851-IV, юридична сила електронного документа не може 

бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Водночас неналежне 

оформлення електронних доказів нерідко було підставою для їх відхилення судом. 

14.02.2019 р. Велика Палата Верховного Суду, переглядаючи справу №9901/43/19 

(П/9901/43/19), ухвалила, що саме електронний цифровий підпис є головним реквізитом такої 

форми подання електронного доказу. Відсутність такого реквізиту в електронному документі 

виключає підстави вважати його оригінальним, а отже, належним доказом у справі. 

Законом встановлені особливості дослідження письмових доказів, які містять 

конфіденційну інформацію. Ця таємниця охороняється законом (ст. 56 Конституції України). 

Тому відповідно до ст. 95 ЦПК оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, 

записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути 

оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, які є 

власниками цих особистих паперів чи їх правонаступники, осіб, між якими відбувалась 

кореспонденція. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду 

особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його 

достовірності або є фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд виключити 

його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів. 

    Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про 

обставини, які мають значення для справи.  



До речових доказів законом також віднесено магнітні, електронні та інші носії 

інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для 

справи. (ст.97 ЦПК). 

 Речові докази в судовій практиці в цивільних справах використовуються обмежено і в 

основному виступають як предмети спору. Вони виступають доказами у справах, в яких 

оспорюється якість їх виготовлення за договором підряду, у справах про відшкодування 

завданої шкоди псуванням майна тощо. На відміну від письмових речові докази суворо 

індивідуальні, незамінні. 

Витребування речових доказів і вирішення питання про відповідальність за їх неподання 

провадиться у порядку, встановленому ст.ст. 116-118 ЦПК. Вони можуть бути оглянуті також 

за їх місцем знаходження, за умови, якщо не можна доставити в суд.. Зберігаються речові 

докази в справі або за окремим описом в камері схову речових доказів.  

Про огляд доказів за їх місцезнаходженням, складається протокол, що підписується 

всіма особами, які беруть участь в огляді (ст. 86 ЦПК). Передбачений порядок не 

застосовується, якщо речовими доказами виступають продукти або інші речі, що швидко 

псуються. Вони негайно оглядаються судом з повідомленням про призначення огляду осіб, які 

беруть участь у справі (неявка цих осіб не перешкоджає подальшому їх огляду).  

Досліджуються речові докази в судовому засіданні шляхом особистого огляду судом, а 

також пред’явлення для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних 

випадках – також експертам і свідкам.  

Огляд речових доказів, які не можуть бути доставлені до суду, провадиться за місцем їх 

знаходження судом, що розглядає справу (ст. 86 ЦПК), або іншим судом у порядку виконання 

доручення по збиранню доказів (ст. 87 ЦПК). Про проведення огляду повідомляються особи, 

які беруть участь у справі, а в необхідних випадках – свідки, експерти, спеціалісти.  

Висновок експерта. Відповідно до ст. 102 ЦПК під висновком експерта слід розуміти 

докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та 

обґрунтовані відповіді на питання, задані судом. 

Експертиза здійснюється у визначеному процесуальному порядку з додержанням 

встановлених процесуальним законом правил. Це спосіб дослідження, виявлення і пізнання 

фактичних обставин, тобто науковий, дослідницький шлях до висновків про фактичні 

обставини у справі, наявність (відсутність) яких фіксується у висновках експертів. Підставою 

для проведення є необхідність застосування спеціальних знань у галузі науки, техніки чи 

ремесла. На вирішення експертизи не повинні ставитись питання права. 

Необхідність проведення експертизи визначається виходячи з матеріалів конкретної 

справи, однак у ряді випадків законом встановлено обов’язок суду призначити експертизу. Так, 

відповідно до ст. 103 ЦПК експертиза повинна бути призначена, якщо заявлено відповідне 

клопотання обома сторонами, або хоча б однією у разі встановлення характеру та ступеня 

ушкодження здоров’я, психічного стану особи, віку особи, якщо про це немає відповідних 

документів і неможливо їх одержати. 

Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом 

України “Про судову експертизу” і внесена до Державного реєстру атестованих судових 

експертів.  

Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і 

процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які 

виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань (ст. 72 ЦПК). 



Призначення експертизи можливе в стадіях підготовки справи до розгляду і під час її 

розгляду у судовому засіданні. Експертиза призначається ухвалою суду. 

При призначенні експертизи і визначенні кола питань, які необхідно поставити перед 

експертами, суддя або суд повинен з цього приводу врахувати пропозиції сторін та інших осіб, 

які беруть участь у справі.  

Експертиза проводиться в суді або поза судом, якщо це потрібно у зв’язку з характером 

досліджень або якщо об’єкт досліджень неможливо доставити до суду. Експерт дає у письмовій 

формі свій мотивований висновок, який приєднується до справи. Суд має право за заявою які 

беруть участь у справі, або з власної ініціативи запропонувати експерту дати усне пояснення 

свого висновку. Усне пояснення заноситься до журналу судового засідання. 

Законодавством передбачена у цивільному процесі участь спеціаліста як особа, яка 

володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати 

консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних 

спеціальних знань і навичок. Спеціаліст може бути залучений до участі у цивільному процесі за 

ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання 

схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення 

процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних 

дій не замінює висновку експерта. 

Спеціаліст зобов’язаний з’явитися за викликом суду, відповідати на задані судом 

питання, давати усні консультації та письмові роз’яснення, звертати увагу суду на характерні 

обставини чи особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу (ст. 54 

ЦПК). Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих усних консультацій чи 

письмових роз’яснень. 

    

 

Викладач _____________________Панченко Л.О. 
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