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ОЦІНКА ДОКАЗІ В Я К ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

І ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ

Акцентовано, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному розгляді в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Підкреслено те, що оцінка доказів, це розумова, логічна діяльність, яка
приводить до висновків щодо допустимості, належності, достатності кожного
доказу по справі для наступного формулювання висновків та постановлення
рішень. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукуп
ності, керуючись законом.
Ключові слова: доказування, докази, оцінка доказів, судочинство.
П остановка проблеми. Гл
ибшейповнішезрозумітирольоцінкидо
казів. Показатимісце і рольозначеногопоняттявласне вгосподарськопроцесуальномуправі. Довести, щооцінкидоказівєкритеріємвинесення
правильного рішення, оскільки рішення суду є найважливішимактом
правосуддя, покликане забезпечитизахист гарантованих Конституцією
Україниправісвободлюдинийгромадянинатаздійсненняпроголошеного
ОсновнимЗакономУкраїнипринципуверховенства права, прощозок
ремазазначеновпостанові ПленумуВерховногоСудуУкраїнивід18гру
дня2009року№14«Просудоверішенняуцивільнійсправі».
Аналіз останніх дослідж ень і публікацій Т
еоретичноюбазоюдля
проведеннядослідженнясталипрацівчених-правознавцівугалузідоказово
го права: В.Ф.Бойко, Ю
.М. Грошевого, С.В. Курильова, Б.Т.Матюшина,
132

П р о б л е м и т е о р і ї та п р а к т и к и
застосування законодавства

Р о з д і л II

Т.В.Степанової, А.І.Трусова, М.К.Треушнікова, В.В. Бабенко, А.Я. Вишинського, А.Г. Коваленко, Л.М. Ніколенко, І.В. Решетнікова та інших. Однак,
попри важливе значення ідей, обгрунтованих у працях цих учених, слід
зазначити, що практичні аспекти оцінки доказів потребують як подаль
шого розвитку, так і конкретизації в господарсько-процесуальній діяльності.
Ф орм ування цілей. Мета наукової розвідки полягає в тому, щоб по
казати важливість проблеми оцінки доказів.
Виклад основного матеріалу. Однією з проблем при застосуванні
норм ст.82 ГПК України необхідно приділяти такій категорії, як пробле
ма внутрішнього переконання судді. Під внутрішнім переконанням слід
розуміти сформоване під час розгляду справи уявлення судді про те, як
слід вирішити спір.
Бойко В.Ф. уважає, що внутрішнє переконання це світогляд судді,
котрий формується з народження, протягом усього життя - тобто це жит
тєвий досвід, загальна культура, юридичний досвід [1, с. 100].
Грошевий Ю.М. зазначає, що внутрішнє переконання судді стано
вить собою усвідомлену потребу судді, використання ним власних думок,
поглядів і знань. Воно пов'язане з правосвідомістю судді, яка розглядаєть
ся як форма суспільної свідомості, щ о поєднує систему поглядів, ідей,
уявлень, теорій, а також почуттів, емоцій і переживань. Вони характери
зують ставлення людей і соціальних груп (у тому числі і через фактичну
поведінку) до діючої і бажаної правової системи [2, с. 64].
Систематизувавши та проаналізувавши наведені позиції дослідни
ків, можна дійти висновку, щ о внутрішнє переконання - елемент розумо
вої діяльності з дослідження та оцінки доказів і виражає фактичний склад
правовідносин, установлених у справі. Внутрішнє переконання судді
складає суб'єктивну частину його діяльності, яка виражається в
об'єктивно ухвалених ним у справі рішеннях при дослідженні судом об
ставин справи. Внутрішнє переконання судді базується на правосвідомос
ті судді, його світогляді, щ о становить систему правових принципів, ідей,
теорій, доктрин, концепцій, які є результатом теоретичного, раціональ
ного аналізу, відображення правової дійсності на основі дослідження за
кономірностей виникнення, становлення, функціонування та розвитку
права, відбивають глибинні, найсуттєвіші його характеристики; психоло
гічного ставлення, щ о є результатом стихійного емпіричного сприйняття
правової дійсності членами суспільства, її відображення в думках, пере
живаннях, почуттях, емоціях, оцінках; поведінковому аспекті.
Використання категорії «внутрішнє переконання судді» у коменто
ваній нормі надає суддям ш ироку можливість для маніпулювання під час
оцінки фактів і доказів у справі. Як засвідчує судова практика, під час
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оцінки доказів в аналогічних справах, судді приймаю ть діаметрально
різні ріш ення, спираю чись на своє внутріш нє переконання.
Д ля того, щ об внутріш нє переконання не переходило в особистий
розсуд, законодавець у ст. 43 ГПК України зазначає, щ о внутріш нє пере
конання судді повинно ґрунтуватися на всебічному, повному й об'єктив
ному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
керую чись законом.
Законодавець ігнорує той факт, щ о визначення повноти, всебічності
та об'єктивності дослідження обставин конкретної справи покладене на
того самого суддю, яки й виносить ріш ення у дан ій справі. Тобто саме
суддя визначає які з наданих сторонами доказів стосуються конкретної
справи, а які ні, які з доказів маю ть значення для справи, а які потрібно
залиш ити без уваги. Положення ст. 34 ГП К України було прийняте для
того, щ о б не захаращ увати справу зайвими доказами та зосередитися на
доказах, які маю ть суттєве значення для виріш ення спору, проте це по
лож ення відкрило можливість суддям на власний розсуд відсіювати, мож
ливо навіть визначальні докази в конкретних справах [3, с. 232].
Н адзвичайно важко на законодавчому рівні врегулю вати проблему,
пов'язану зі свавільним трактуванням доказів під час розгляду справи у
господарських судах, ураховуючи ту обставину, щ о визначення належно
сті, допустимості, достовірності та достатності доказів, а також їх оцінка
та дослідження сконцентровані в руках однієї особи - судді.
На думку деяких учених, зокрема, С.В.Курильова, оцінка доказів
зводиться до акту мислення, сугубо логічної операції, і тому виходить за
межі процесуальних д ій із доказування. Інш ими словами, оцінка не може
бути об'єктом правового регулювання, оскільки розумовий процес
протікає за законами мислення, а не права [4, с. 36-37].
На думку інш их авторів, оцінку судових доказів варто розглядати не
тільки я к логічну операцію, але і я к складовий елемент усього процесу
доказування, деякою мірою урегульований нормами процесуального
права [5, с. 26]. Я к відзначає А.І.Трусов, у теорії оцінки доказів перепліта
ються власне юридичні питання з найскладніш ими проблемами світо
гляду, теорії пізнання, логіки, психології й інш их наук [6, с. 5].
Принципи оцінки доказів господарським судом установлені чинним
законодавством: відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд
оцінює всі докази за своїм внутріш нім переконанням, заснованим на
всебічному, повному й об'єктивному дослідж енні всіх обставин справи,
керую чись при цьому чинним законодавством. Ніякі докази не маю ть для
господарського суду заздалегідь установленої сили. Більше того, визнан
ня однією стороною ф актичних даних і обставин також не є для госпо
дарського суду обов'язковим.
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Глибокодосліджував проблему оцінкидоказів Б.Т.Матюшин, який
визначаєоцінкудоказівякпсихічнудіяльністьсуб'єктівпізнаннязвизна
ченняякостейі властивостейдоказівприрозгляді йвирішенні конкрет
них(юридичних) справ[5, с. 8-9], щопротікаєвлогічнійіпроцесуальній
формах та складаєтьсяз трьох етапів: постановленнязавдання, процесу
йоговирішенняйпідсумку, результатувирішення[5, с. 7]. Б.Т.Матюшин,
критикуючиС.В.Курильоватаіншихавторів, розкриваєпроцесуальнуфор
муоцінкидоказіві виділяє вїї складі триелементи: а) сукупністьпроце
суальних вимог, запропонованихдо розумової діяльності з оцінкидоказів;
б) процесреалізації цихвимогуході розумовоїдіяльності суддівзоцінки
доказів; в) процесуальнийрезультат, щознайшоввідображеннявсудовому
рішенні (ухвалі) дійсно, зазначенийподілмаєсенс, оскількиоцінкадока
зівяклогічнийактвиявляєтьсявпроцесуальнихдіях і піддаєтьсяуви
значенихмежахправовомурегулюванню,впливунормправа. [5, с. 8-9].
Нормиправа встановлюютьне порядокмислення, а умовиймету
оцінкисудових доказів, принципиоцінки [7, ст. 43], зовнішнє відобра
женнявпроцесуальнихдокументахрезультатівоцінки[7, ст. 84]. Оцінка
доказівмаєсвійзміст: визначеннядопустимості, належності, вірогідності,
достатності йузаємозв'язкувсієї сукупності доказів. Саметомупривив
ченніоцінкидоказівдоречновиділитиїївнутрішню(логічну) ізовнішню
(правову) сторони.
Логічнасторонаоцінкидоказівполягає втому, щопідчассудового
доказуваннясуд, особи, щоберутьучастьусправі, іншісуб'єктидоказу
ванняздійснюютьлогічні операціїзаналізудоказів, їхньої належності та
допустимості досправи, поєднуютьнаявні відомості профактивєдину
системудоказів, спростовуютьспочаткупобудованіприпущеннятощо.
Правова сторона оцінкидоказівполягає втому, що: 1) логічні опе
рації здійснюють суб'єкти господарських процесуальних відносин; 2)
вивченнюпідлягаютьтількифактичні дані, отримані впередбаченому
закономпорядку із засобівдоказування, безпосередньо сприйнятих су
дом;3) цільоцінкинедовільна, авизначеназаконом.
Результатиоцінкизавждиоб'єктивновідображаютьсявпроцесуаль
ній(правовій) дії (наприклад, у клопотаннях зацікавлених осіб прови
требуванняновихдоказів, відмові увитребуванні йдослідженні доказів,
відображеннірезультатівоцінкивмотивувальнійчастинірішення, десуд
повиннийуказатидокази, наякихзасновані висновкисуду, ідоводи, по
якихсудвідкидаєтічиіншідокази.
Залежновідрівня пізнанняоцінкудоказів класифікують на попе
редню,остаточнуйконтрольну.
Попередньоюназивається оцінка доказів, яку суддя (суд) надає у
ході прийняття, дослідженнядоказів, тобтодо винесення рішення. Ре135
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зультатиоцінкина цьому етапі виражаютьсязовні вухвалах суду про
прийняттядоказів, які маютьзначеннядлясправиабо відмовленні вїх
прийнятті, узадоволенні клопотаньпрозалученняписьмовихдоказівдо
справи, пропризначеннясудомдодатковоїекспертизитощо.
Остаточноює оцінкадоказів, якудає тількисуді якаєосновоюдля
прийняття вольового акту - судового рішення. Її ціль - установлення
фактівпосправі.
Контрольна оцінкадоказів проводитьсявищимисудамивході пе
реглядусправивапеляційномучикасаційномупорядку.
Існуєдварівніпереглядурішеньгосподарськихсудів- апеляційнуй
касаційну(ранішебуланаглядова) інстанції. Насьогодні згіднозі ст. 101
ГПКупроцесі розглядусправивапеляційномупорядкугосподарський
судможедосліджуватиновідоказийустановлюватинові факти. Додаткові
доказисуддосліджує, якщовизнає, щовонинемоглибутипредставленів
суд першої інстанції з причин, що не залежаливід заявника. Для пе
ревіркиюридичної оцінкиобставинсправийповнотиїхнього встанов
ленняврішенні абопостанові господарськогосудусправаможерозгля
датисятакожукасаційномупорядку[7, ч.2ст. 111-5].
Оцінкадоказівздійснюєтьсяздотриманнямтакихпринципів: 1)суд
оцінюєдоказизасвоїмвнутрішнімпереконанням; 2)доказиоцінюються
всебічно, безпосередньо, у повному обсязі, об'єктивно йнеупереджено;
3) ніякідоказинемаютьдлясудузаздалегідьустановленоїсили.
Законвимагає, щобсудрозглядаввсі обставинисправивсукупності
і наційоснові вироблявсвоєвнутрішнєпереконаннядляоцінкидоказів.
Тількивцьомувипадкувінможевиробитиповнупереконаністьутому,
щовизначені фактичніобставинидійсновідбулисявминулому.
Оцінка доказівза внутрішнімпереконаннямсуду має декілька ас
пектів: 1) тільки самі судді вирішують питання вірогідності доказів,
істинності або хибності відомостей, щомістятьсявних, достатності для
правильноговисновку; 2) внутрішнє переконаннясуддіввідображаєїхнє
власневідношеннядосвоїхзнань, рішень, дійізаснованонадосконалому
вивченні всіхдоказівусукупності; 3) впливубудь-якийформі насуддівз
метоюперешкодитивсебічному, повномуйоб'єктивномурозглядукон
кретної справиабодомогтисявинесеннянезаконногосудовогорішення
тягне відповідальність згідноз чиннимзаконодавством; 4) у разі скасу
ваннярішеннявищийсудне має правадаватинижчомувказівкищодо
вірогідності чиневірогідності тогоабоіншогодоказу; 5)коженсуддямо
жевільновисловлюватисвоїпоглядищодоцінностідоказів.
Докази оцінюються в повному обсязі, що припускає необхідність
одержанняйдослідженняїхутакомуобсязі, щоєдостатнімдляправиль136
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ного висновку. У суддів не повинне залишатися сумнівів або вагань в
обґрунтованості рішення.
Для виконання вимоги всебічності й об'єктивності необхідно врахо
вувати всі докази, щ о обґрунтовують вимоги позивача, а також докази,
надані для спростування позову. Крім того, суд зобов'язаний, оцінюючи
докази, перевірити дотримання норм права, щ о встановлюють порядок
збирання доказів, їх дослідження, чи належні вони до справи і чи допус
каються законом.
Принцип вільної оцінки судових доказів полягає в тому, що: а) ані в
законі, ані в підзаконних актах не повинні міститися ніякі вказівки про
переважну доказову силу і значення будь-якого доказу; б) ніякі органи й
посадові особи не мають права давати суду вказівки про доказову силу й
значення того чи іншого доказу; в) докази повинні оцінюватися по їхніх
властивостях, доказовим ознакам. Суд при оцінці доказів повинен вихо
дити з того, щ о жодний засіб доказування не має переваг перед іншими, а
їхня вірогідність виявляється в порівнянні одних доказів з іншими з
урахуванням всіх обставин справи.
Принцип вільної оцінки доказів протилежний принципу формаль
ної оцінки доказів, коли доказова сила окремих засобів доказування
визначається не суддями, а самим законом, і судді не мають права дати
доказам іншу оцінку або відкинути їх. Наприклад, в епоху дії системи
формальних (легальних) доказів визнання розглядалося як найкращий
доказ і суд не мав права, ані переоцінити, ані відкинути його [8, ст. 185].
Складність оцінки пояснень сторін визначається тим, що інформа
ція, яка, з одного боку, підлягає оцінці, виходить від осіб, зацікавлених у
результаті справи. Ця обставина вимагає від суду особливої уваги при
рішенні питання про ймовірність чи хибність отриманих від сторін відо
мостей про факти. З іншого, суд не може підходити до оцінки таких по
яснень і з упередженням, що сторона завжди повідомляє факти в пере
крученому виді для одержання сприятливого для себе рішення.
При оцінці пояснень сторін суд повинен відмежовувати відомості
про факти як судові докази від міркувань, логічних висновків, емоцій
сторони, оскільки на них не можна посилатися в обґрунтування прийня
того рішення. Однак для досягнення впевненості суду в істинності пояс
нень сторони має значення також й оцінка логічності доводів сторони,
послідовність і ясність викладу фактів, відсутність протиріч у викладі.
Загальне правило оцінки пояснень сторони полягає в тому, щ о суд
повинен урахувати всі обставини справи в повному обсязі. Факти, викла
дені, наприклад, позивачем, потрібно зіставити й порівняти з іншими
відомостями про факти, викладені відповідачем, а також отриманими з
інших засобів доказування. Судове рішення не можна вважати обґрунто137
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ваним,якщовоновинесенозпосиланнямтількинапоясненнясторін, що
ретельнонепроаналізовані йнезіставлені зіншимидоказамипосправі.
Визнаннястороноюфактівтакожповиннобутиперевіреносудомзбоку
відповідності такого визнання дійсності. Важливо виявити відсутність
факторів, що впливають на хибність визнання: примус, погрози, наяв
ності побічногопресу, оманисторонивоцінці йсприйнятті фактичних
обставин. СаметомудоречнопогодитисязМ.Треушніковим,щоцінність
пояснень сторінчасто полягає впосиланні на іншідокази, перевірка й
оцінкаякихдозволяєзробитиєдинийвисновокпроймовірністьпояснень
абопозивача, абовідповідача [9, с. 194]. Наційсамійпідставі пояснення
сторонитакожможутьбутипідставоюдляоцінкиіншихдоказів, пізнан
няфактичнихобставинсправи.
Вірогідність відомостей, що містяться в письмовому доказі, і
вірогідністьсамих фактів, щовитягаютьсязписьмовогоджереладоказу,
такожнеможебутивизначенабезналежної оцінкивсьогопроцесуфор
муваннядоказу. Судзобов'язанийпроаналізувативесьшлях формуван
ня, збереження, наданняйдослідженнякожногописьмовогодоказудля
цілковитого переконання в істинності відбитих у письмовому доказі
відомостей про факти. Оцінка письмових доказів здійснюється з
урахуваннямпояснень сторін, інших осіб, що беруть участь у справі, з
урахуваннямнаведенихнимивідомостейпрофакти.
Класифікація письмових доказів підлягає врахуваннюпід час ро
зробкиметодикиоцінкикожногописьмовогодоказу.
Наприклад, приоцінцідокументів, тобтоофіційнихписьмовихдоказів,
судзобов'язанийзурахуваннямусіхдоказівпереконатися, щодокументви
ходитьвідоргану, уповноваженоговидаватиданийвиддоказів, підписаний
посадовоюособою,щомаєправоскріплюватидокументпідписом.
Приоцінці копії письмовогодоказуна обговоренняповинні стави
тисядодаткові питання, асаме: чиневідбулосяістотноїдлясправизміни
змісту оригіналу підчас створеннякопії, якимчиномвідбувалосяство
реннякопії(дубліката),чигарантуєсампроцесотриманнякопіївірогідністьі
тотожністьінформаціївпорівняннізпершоджерелом.
Приоцінці розпорядницькихписьмовихдоказівпідлягаєз'ясуванню
відповідність змістудокумента волі особи, відякої документ виходить,
відсутністьпримусуприскладаннідокумента.
Як метод оцінки письмових доказів виступає логічний прийом
порівнянняїх міжсобоютазіншимидоказамиповсіххарактеристиках:
часуйумовах походження, способувідображеннявідомостей, збережен
ню, глибині йточності викладу фактичних обставин, відсутності про
тирічміжокремимиписьмовимидоказами[9, с. 244].
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Такимчином,оцінитиписьмовийдоказ- означаєпроаналізувативсі
його властивості (допустимість, вірогідність, достатність, належність
відомостей до справи) з боку відповідності реальності відомостей, що
містятьсявньому.
Висновокекспертаєрезультатомспеціальнопроведеногодослідження.
Гарантії істинності відомостейпрофакти, відбитих уньому, доситьви
сокі, однакцяобставинанедаєпідставрозцінювативисновокекспертаяк
«особливий», «винятковий»доказ, щомає найвищусилупередіншими
засобамидоказування.
Суд, оцінюючивисновокексперта, аналізуєдотриманняпроцесуальних
нормприпризначенніексперта, правасторінізацікавленихосіб, компетент
ністьікваліфікаціюексперта, науковістьзастосованихметодівдослідження.
Оцінка висновку експерта включає: 1)аналіз дотримання процесу
ального порядку підготовки, призначення й проведення експертизи;
2) аналіз відповідності висновку експерта наданому йому завданню;
3) аналізповнотивисновку; 4) оцінкунаукової обґрунтованості висновку;
5) оцінку фактичних даних, викладених у висновку експерта, з боку їх
належностітамісцявсистемівсіхдоказівпогосподарськійсправі.
Оцінка висновку експерта - складнийрозумовийпроцес. Досвід і
кваліфікаціясуддів, практика розглядувизначеної категорії господарсь
ких справ, можливістьзіставитивисновкиексперта з іншимидоказами
дозволяютьсуду всебічноперевіритинетількилогікуекспертного вис
новку, але й науковість методики дослідження, повноту та обґрунто
ваністьвисновків.
Розбіжності увисновкахексперта порівняноз іншимидоказамипо
справі не можуть бути повністю виключеними. Підставою таких
розбіжностейєодназдвохнижченаведенихпричин: 1) помилкависновку
експерта(слідвказати, щоколосправ, підвідомчихгосподарськимсудам,
відрізняєтьсявідіншихсфербільшвисокимрівнемскладності, специфі
чності, томуступіньвірогідності зазначеної помилкипідчас здійснення
експертизизростає); 2) іншідоказиможутьбутипомилковимиза умови
істинності висновку експерта (у зв'язку з цимсуд обов'язково повинен
піддативсебічномуаналізудоброякісністьтогоматеріалу, щобувнада
нийурозпорядженняексперта).
За підсумками оцінки суд може визнати висновок: 1) повним і
обґрунтованим, і покластийого воснову рішення суду; 2) недостатньо
яснимі неповним, і призначитисвоєюухвалоюдодаткову експертизу;
3) необґрунтованим, підданимсумнівувйогоправильності, іпризначити
повторнуекспертизу[10, с. 215].
Усудовійпрактиці по господарських справах трапляються окремі
випадкинекритичногоставленнясудудовисновків,щомістятьсяувисновку
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експерта, відсутності належної оцінки цього виду доказів з урахуванням
сукупності всіх інш их доказів, зібраних по справі, перебільш ення доказо
вого значення висновку експерта.
Застерігаю чи суд від такого погляду на оцінку висновку експерта, у
ст. 42 ГПК підкреслюється, щ о висновок експерта для суду не є обов'язковим і
оціню ється господарським судом за загальними правилами оцінки до
казів, встановленими ст. 43 ГПК України.
Суд може не погодитися з висновками експерта і, не призначаючи
повторної експертизи, виріш ити справу на підставі інш их доказів. При
цьому відхилення судом висновку повинне бути мотивованим в ріш енні
по справі або в ухвалі [7, ст. 42].
Узагалі, слід зазначити, щ о вивчення й оцінка всіх доказів по справі
повинна знайти своє відображення в ріш енні по справі. У протилежному
випадку таке ріш ення може бути скасоване при перегляді справи в апе
ляційній чи касаційній інстанції й передано на новий розгляд.
Я к зазначалося вищ е для прийняття ріш ення суддя керується внут
ріш нім переконанням, яке є суб'єктивним критерієм оцінки доказів. За
вдяки розумінню процесу оцінки доказів судом та факторів, які вплива
ю ть на ріш ення судді мож на сф ормувати «модель доказування», яка вра
ховуватиме суб'єктивні критерії, які впливаю ть на внутріш нє переконан
ня судді.
Зокрема, для отримання ріш ення суду на свою користь, зацікавле
ний суб'єкт господарю вання має надати суду докази, які характеризую ть
ся вичерпністю, достатністю та належністю. Значно збільш ується відсоток
виграш у справи в разі надання суду первісних і прямих доказів. У випад
ку, якщ о докази є похідними, то вони маю ть бути достовірними та заві
реними належним чином. Н епрямі докази маю ть подаватися в сукупності
з інш ими прямим або непрямими доказами.
Н езважаю чи на положення ГПК України, які чітко встановлюють,
щ о ж оден із засобів доказування немає заздалегідь установленої сили й
переваг щ одо інш их доказів, висновку експерта суддею надається перева
га. Ця перевага надається суддею підсвідомо, адже висновок складений
ф ахівцем у відповідній галузі, ґрунтується на методичних дослідженнях
та не містить суб'єктивних суджень.
У випадку, коли в господарській справі надають пояснення предста
вники сторін, сторони або інш і особи, суд ураховує фактори, які не за
кріплені в законодавстві, зокрема посада особи, яка надає свідчення, її
трудовий стаж на даному підприємстві, її невербальну поведінку під час
надання свідчень та інше.
Урахування посади працівника пов'язане з тим, щ о він не може бути
допитаний тільки щ одо вузького кола його повноважень, а стаж впливає
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наобізнаністьпрацівникаусправахпідприємства, адженещодавнопри
йнятийна роботу працівникне може надатипоясненнящододеталей
справичерезвідсутністьтакихзнань.
Використовуючивищевказані положенняадвокатитапредставники
сторінможутьрозробитисценарійзахистутазбільшитишансинапози
тивнийрезультатрозглядусправидляконкретногосуб'єкта господарю
вання. Цяметодикавикористовуєтьсянапрактиці, протедосьогодні не
розглядаласязточкизорунаукитатеорії.
Висновки. П
равильнаоцінкасудомдоказівмаєвеликезначеннядля
винесеннязаконногота обґрунтованогорішенняусправі. Оцінка судо
вихдоказів- ценелишелогічнаоперація, алейскладовийелементусьо
го процесу доказування, що врегульований нормами процесуального
права. Узв'язкуз тим, що оцінка доказів уключає такийкомпонент як
психічнудіяльністьсуб'єктівпізнання- віннаділенийсуб'єктивнимфак
тором, якийможенегативновпливатинапринципоб'єктивності розгля
дусправи.
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Вісник Луганського державного університету
в н у т р і ш н і х с п р а в і м е н і Е. О. Д і д о р е н к а

М е л е х Л .В . О ц ен к а д о к а за тел ьст в к а к за к л ю ч и т е л ь н ь їй ^тап процесса
д о к а зьів а н и я

Акцентировано, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и обьективном рассмотрении в судебном процессе всех обстоятельств дела в их совокупности,
руководствуясь законом.
Подчеркнуто, что оценка доказательств, ^то умственная, логическая деятельность, приводит к виводам о допустимости, относимости, достаточности
каждого доказательства по делу для следующей формулировке виводов и
винесения решений. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и обьективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.
Ключевие слова: доказьівания, доказательства, оценка доказательств, судопроизводство.
М еІекЬ ^.V. ЕVа1иа^іоп о£ еVІйепсе а8 іЬ е їїп аї 8іа§е о£ іЬе ргосезз о£ ргоої

ТЬе аііепііоп іЬаі іЬе С о т т е г с іа і Соигі аззеззез іЬе еVІйепсе £ог ііз іпіегпаі
сопVІсііоп, Ьазей оп а сотргеЬепзгуе, сотр іеіе апй оЦесігуе ехатіпаііоп іп іЬе
ігіаі о£ іЬе сазе іп іЬеіг епіігеіу, диійей Ьу іаш. Іі із етрЬазігей іЬаі іЬе аззеззт е п і о£ іЬе еVІйепсе із гаііопаі, іодісаі асігуііу іЬаі іеайз іо сопсіизіопз аз іо іЬе
айтіззіЬііііу, ^е1еVапсе, зи££ісіепсу о£ еVІйепсе іп еасЬ сазе £ог іЬе пехі йгашіпд
сопсіизіопз апй айорііоп о£ йесізіопз. ТЬе соигі еVа1иаіез іЬе еVІйепсе £ог ііз іпіегпаі сопVІсііоп, Ьазей оп а сотргеЬепзгуе, со тр іеіе апй оЦесігуе ехатіпаііоп о£
іЬе сазе іп іЬеіг епіігеіу, диійей Ьу іаш. ЕVа1иаііоп о£ еVІйепсе із іЬе сгііегіоп £ог
так іп д іЬе гідЬі йесізіоп, аз іЬе ^ийдтепі із іЬе т о з і ітрогіапі асі о£ ^изіісе йезідпей іо епзиге іЬе ргоіесііоп диагапіеей Ьу іЬе Сопзіііиііоп о£ Цкгаіпе іЬе гідЬіз
апй £геейотз о£ т а п апй сііігеп апй іЬе ітр іе те п іаііо п о£ іЬе Випйатепіаі ^а^
о£ ^к^аіпе ргосіаітей іЬе гиіе о£ іаш, аз зіаіей іп іЬе гезоіиііоп іпсіийіпд іЬе 5ир ге те Соигі о£ ^к^аіпе о£ 18 ^есетЬе^ 2009 № 14 «Оп ^ийдтепі іп а сІVі1 сазе».
ТЬе іЬеогеіісаі Ьазіз £ог іЬе зіийу шеге зсіепіізіз апй іашуегз шогк іп іЬе
£іеій о£ еVІйепсе: V.?. Воуко, Уи.М. Н^озЬеVоЬо, 5 ^ . Ки^у1оVа, В.Т. МаіуизЬупа,
Т ^ . 5іерапоVоуі, А.І. Т^изоVа, М.К. Т^еизЬпікоVа V.V. ВаЬепко, А.|. Шузгупзкі,
А.С. КоVа1епко, ^.М. Кікоіепко, I.V. КезЬеіпікоV апй оіЬегз. НошеVе^, йезрііе
іЬе ітрогіапсе о£ ійеаз, дгоипйей іп іЬе шогкз о£ іЬезе зсЬоіагз зЬоиій Ье поіей
іЬаі ргасіісаі азресіз аз еVа1иаііоп о£ еVІйепсе ^е^иі^іпд £игіЬег йеVе1ортепі апй
сопсгеіігаііоп о£ есопотіс апй ргосейигаі асігуіііез.
Ргорег аззеззтеп і о£ іЬе еVІйепсе Ьу іЬе соигі із ітрогіапі £ог так іп д іедіііт а іе апй геазопаЬіе ^ийдтепі. ЕVа1иаііоп о£ £огепзіс еVІйепсе - із поі опіу а іодісаі орегаііоп, Ьиі аізо ап еіетеп і о£ іЬе шЬоіе ргосезз о£ рп^іпд іЬаі зеііей
п о г тз о£ ргосейигаі іаш. ^ие іо іЬе £асі іЬаі іЬе еVа1иаііоп о£ еVІйепсе іпсіийез
зисЬ сотропепіз аз т е п іа і асігуіііез о£ кпошіейде - Ье із епйошей шііЬ а зиЬ^есііуе £асіог іЬаі соиій аЙVе^зе1у а££есі іЬе ргіпсіріе о£ оЬ|есігуііу о£ іЬе ргосеейіпдз.
Кеу шогйз: ргоо/, еоі&епсе, ргосееіііпдз, аззеззтепі о / єоМепсе,
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