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ЄДРСР – Єдиний державний реєстр судових рішень 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЗУ – Закон України  

КК України – Кримінальний кодекс України 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України 

КСУ – Конституційний Суд України  

КУ – Конституція України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини  

ОРД – оперативно-розшукова діяльність 

СКС – Статут кримінального судочинства 

СОГ – слідчо-оперативна група  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Становлення України як правової держави, де 

свободи людини превалюють над публічними інтересами, передбачає у всіх 

галузях права глибокі реформи, спрямовані на реальне забезпечення 

конституційного положення про визнання життя, здоров'я, честі й гідності 

людини найвищими соціальними цінностями. У сфері кримінального 

судочинства такий напрямок державного розвитку значною мірою залежить 

від установлення оптимального співвідношення між потребами отримання 

інформації для розкриття кримінального правопорушення й доведення вини 

особи та необхідністю дотримання прав і свобод людини у процесі збирання 

доказового матеріалу. Своєрідним підґрунтям досягнення вказаної мети 

послужила ст. 62 Конституції України, яка визначила, що обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. 

Відображення й деталізація цього правила в рамках законодавства з питань 

кримінального судочинства, по суті, забезпечили нормативне 

регламентування кримінального процесуального інституту допустимості 

доказів. 

Будучи одним з найвагоміших інститутів доказового права, інститут 

допустимості доказів послужив предметом наукового осмислення в низці 

досліджень науковців-процесуалістів. Розкриття зазначеної тематики під 

різними ракурсами зустрічаємо у працях С. А. Альперта, В. Д. Арсеньєва, 

М. І. Бажанова, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. П. Бож’єва, 

Т. В. Варфоломєєвої, В. П. Гмирка, В. Г. Гончаренка, М. М. Гродзинського, 

Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинського, В. С. Зеленецького, П. А. Елькінд, 

В. І. Зажицького, З. З. Зінатулліна, М. М. Кіпніса, Л. Д. Кокорєва, 

В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, 

М. М. Михеєнка, Г. С. Мосесяна, В. Т. Нора, П. Ф. Пашкевича, 

І. Л. Петрухіна, Д. П. Письменного, М. А. Погорецького, Н. В.Сибільової, 

М. І. Сірого, С. М. Стахівського, М. М. Стоянова, М. С. Строговича, 

Ф. Н. Фаткулліна, І. Л. Чупрікова, В. П. Шибіка, М. Є. Шумила та ін. 
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Незважаючи на таку широку наукову бібліографію, окремі питання 

допустимості доказів і до сьогодення залишаються дискусійними на 

доктринальному рівні та/або такими, що потребують відповідного 

осмислення з метою вирішення практико-прикладних проблем. Зокрема, це 

стосується питань легальної дефініції категорії «допустимість», визначення 

умов допустимості доказів та її співвідношення з іншими юридичними 

властивостями доказового матеріалу, нормативного і правореалізаційного 

забезпечення допустимості окремих джерел доказів при їх формуванні в 

межах кримінального провадження, оптимізації механізмів прокурорського 

нагляду й судового контролю, спрямованих на забезпечення законності 

доказової бази та ін.  

Актуалізація цих питань значною мірою викликана низкою 

принципових новацій Кримінального процесуального кодексу України 2012 

р. (далі – КПК), які стосуються не лише процедурних аспектів забезпечення 

законності доказового матеріалу, а й базових питань допустимості доказів, 

що, звичайно ж, змінило парадигму досліджуваного інституту в 

кримінальному процесуальному праві України. 

Наведене зумовило вибір теми дисертації й визначило основні її 

напрямки.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого і є складовою частиною цільової комплексної програми 

«Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних 

органів» (номер державної реєстрації 0106U002293). Тема дисертаційного 

дослідження затверджена вченою радою університету, протокол № 5 від 24 

грудня 2010 р. 

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є комплексне вивчення 

інституту допустимості доказів у кримінальному процесі, виявлення 

пов'язаних з ним проблем теоретичного і прикладного характеру, 
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розроблення й наукове обґрунтування можливих шляхів їх подолання. Для 

досягнення окресленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– розкрити особливості нормативного регламентування інституту 

допустимості доказів у кримінальному процесі України та визначити його 

сутнісні риси;  

– визначити і здійснити аналіз умов допустимості доказів; 

– дослідити співвідношення допустимості доказів з іншими їх 

юридичними властивостями; 

– розглянути вплив специфіки окремих джерел доказів на механізм 

забезпечення їх допустимості; 

– розробити напрямки оптимізації прокурорського нагляду й судового 

контролю як механізмів забезпечення допустимості доказового матеріалу, що 

формується на стадії досудового розслідування; 

– запропонувати шляхи підвищення ефективності діяльності суду в 

частині вирішення питань допустимості доказів під час судового розгляду; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення нормативного механізму забезпечення допустимості доказів у 

кримінальному провадженні. 

Об'єктом дослідження виступають кримінальні процесуальні 

відносини, що виникають і розвиваються у зв’язку з формуванням доказового 

матеріалу й діяльністю учасників кримінального провадження по збиранню, 

перевірці й оцінюванню доказів. 

Предметом дослідження є допустимість доказів у кримінальному 

процесі України. 

Методи дослідження обрані з урахуванням особливостей мети й 

завдань дисертації. У роботі задіяно діалектичний, історико-правовий, 

системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний та інші методи. 

Звернення до діалектичного методу забезпечило вивчення інституту 

допустимості доказів з позиції динаміки його становлення й розвитку; 

історико-правовий обрано для дослідження ґенези нормативного 
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регулювання й доктринального бачення питання допустимості доказів у 

кримінальному процесі; системно-структурний надав можливості провести 

паралелі між допустимістю та іншими юридичними властивостями доказів й 

відмежувати їх; порівняльно-правовий метод дозволив порівняти різні 

підходи в регулюванні питань допустимості доказів за законодавством різних 

держав; статистичний став у нагоді при узагальненні матеріалів практики. 

Названі методи використовувалися як взаємопов'язані і 

взаємодоповнюючі, що сприяло повноті дослідження й обґрунтованості 

сформульованих наукових висновків і пропозицій. 

Нормативно-правове й інформаційне підґрунтя дисертаційної роботи 

становлять: Конституція України; міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України; Рішення 

Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини; чинний 

КПК України, закони й підзаконні нормативно-правові акти України; 

постанови Пленуму Верховного Суду України; інформаційні листи Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

законодавство іноземних держав; КПК України 1960 р. 

Теоретичними підвалинами дисертації послужили наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних правників у галузі загальної теорії права, 

кримінального і кримінального процесуального права, а також 

вузькоспеціалізовані дослідження вчених з питань доказового права.  

Емпіричним фундаментом цього дослідження стали результати 

проведеного його автором узагальнення правозастосовної практики в органах 

прокуратури й у місцевих судах Закарпатської, Київської й Харківської 

областей у 2013 – 2014 рр. (досліджено матеріали 110 кримінальних 

проваджень), а також судові рішення, розміщені в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що ця 

дисертаційна робота є першим в українській кримінальній процесуальній 

науці комплексним дослідженням проблем забезпечення допустимості 
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доказів, проведеним після набрання чинності новим КПК України. До 

найбільш вагомих результатів, що містять новизну, слід віднести 

нижченаведені. 

Уперше: 

– обґрунтовано доцільність відновлення в чинному КПК України 

положення щодо недопустимості використання в доказуванні повідомлених 

особою даних, джерело яких невідоме; 

– висловлено думку, що відомості, які стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого, зазначені у ст. 88 КПК, не можуть використовуватися для 

підтвердження винності підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Для встановлення ж інших обставин, що 

входять до предмета доказування (наприклад, закріплених у п. 4 ч.1 ст. 91 

КПК), заборони щодо визнання їх допустимими немає; 

– комплексно розглянуто особливості впливу специфіки процесуальних 

джерел доказів (зокрема, процедури їх отримання й документального 

оформлення) на механізм забезпечення їх допустимості; 

– рекомендовано поділ повноважень прокурора, спрямованих на 

забезпечення додержання вимог допустимості під час досудового 

розслідування, на три групи: (а) спрямовані на забезпечення дотримання 

вимог допустимості під час збирання й закріплення доказів, (б) контрольні, 

які дають можливість виявити вади зібраного доказового матеріалу, і (в) 

компенсаційні, спрямовані на усунення порушень вимог допустимості 

доказів. 

Удосконалено: 

– розуміння поняття «допустимість доказів», сутність якого полягає у 

визначенні обов’язкових для дотримання умов, а саме: належного 

процесуального джерела доказу, належного суб'єкта й належної 

процесуальної форми їх збирання; 

– теоретичний підхід до поділу всіх доказів з позиції допустимості на 

допустимі, недопустимі й умовно допустимі. Під останніми розуміються 
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фактичні дані, допустимість або недопустимість яких залежить не від 

додержання нормативно визначеної процедури їх отримання, а від 

інформаційного наповнення й мети їх використання (ст. 88 КПК);  

– наукові уявлення щодо правової природи висновку експерта як 

джерела доказу, сутність якої полягає в нерозривному поєднанні таких 

складових його елементів, як об’єкт експертного дослідження й висновки 

фахівця, який його досліджує; 

– класифікацію повноважень слідчого судді, спрямованих на 

забезпечення допустимості доказового матеріалу. 

Набули подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо доповнення статей 40 і 41 КПК положенням про 

можливість надання слідчим оперативному підрозділу доручень на 

проведення не тільки слідчих (розшукових), а й інших процесуальних дій, 

спрямованих на отримання доказової інформації; 

– наукове бачення щодо некоректності терміна «недопустимий доказ», з 

огляду на законодавче тлумачення доказів як «фактичних даних, що отримані 

в передбаченому КПК порядку»; 

– науковий підхід, згідно з яким визнання доказів недопустимими може 

бути наслідком лише істотних порушень кримінальної процесуальної форми 

їх отримання; 

– погляди, відповідно до яких показання з чужих слів не повинні 

використовуватися як докази (визнаватися допустимими), якщо є можливість 

допитати особу, яка надала первинні пояснення. У зв’язку із цим 

пропонується внести відповідні зміни до ст. 97 КПК; 

– пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури збирання 

речових доказів і належного документального її оформлення учасниками 

кримінального провадження сторони захисту й потерпілим; 

– аргументація стосовно необхідності доповнення ч. 2 ст. 65 КПК 

положенням про заборону допитувати як свідків осіб, які за висновком 

судово-психіатричної експертизи не в змозі правильно сприймати факти, що 
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мають доказове значення, й давати показання про них. Показання таких осіб 

повинні визнаватися недопустимими доказами з огляду на неналежну якість 

джерела доказової інформації; 

– наукові позиції щодо порядку передачі й можливого дослідження 

матеріалів кримінального провадження, визнаних недопустимими на 

досудовому розслідуванні, до суду. 

На підставі проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій 

по внесенню змін і доповнень до чинного кримінального процесуального 

законодавства.  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані: (а) у науково-дослідницькій 

сфері – при подальших дослідженнях інституту допустимості доказів; (б) у 

законотворчій діяльності – для вдосконалення й розвитку чинного 

кримінального процесуального законодавства; (в) у правозастосовній 

діяльності – у процесі надання допомоги практичним працівникам у 

питаннях формування доказового матеріалу й оцінювання доказів; (г) у 

навчально-методичному процесі – під час викладання курсу кримінального 

процесу та спецкурсів, при підготовці підручників і науково-практичних 

посібників.  

Апробація результатів дисертації. Робота виконана на кафедрі 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого й рекомендована до захисту на засіданні цієї кафедри. 

Основні положення й висновки дисертації доповідалися й були предметом 

обговорення на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правові 

засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. 

Полтава, 22 травня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 

11-12 грудня 2015 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 19 грудня 

2015 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення у дев’яти наукових публікаціях: у п’яти статтях, опублікованих 

у фахових виданнях України, в одній статті, опублікованій у міжнародному 

виданні, й у трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена предметом, цілями й завданнями 

дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, 

трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел (198 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 218 

сторінок, з яких основного тексту – 194 сторінки, список використаних 

джерел становить 24 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ДОПУСТИМОСТІ ЯК ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ 

 

1.1 Поняття допустимості доказів 

Як зазначають дослідники, першою ознакою кримінальних 

процесуальних доказів як за значимістю, так і за обсягом свого змісту є їх 

допустимість. Від її правильного визначення залежить належне забезпечення 

прав і свобод осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, 

реалізація гарантій і дотримання засад кримінального судочинства, 

досягнення достовірного знання в цьому провадженні [77, с. 70]. 

Складно не погодитися з позицією науковців, які вказують, що інститут 

допустимості доказів гарантує не лише права й законні інтереси громадян у 

кримінальному провадженні, а й інтереси правосуддя в цілому. При цьому 

самі правила допустимості доказів варто розглядати як гарантії (а) законності 

дій органів, що здійснюють кримінальне переслідування, (б) достовірності 

отриманих даних
1
, (в) захисту від необґрунтованого обвинувачення, (г) права 

громадян на справедливий судовий розгляд і (д) законності рішень у 

кримінальних провадженнях [92, с. 110, 111].  

Кримінальний процесуальний інститут допустимості доказів 

побудований у першу чергу на конституційному положенні, відповідно до 

якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом (ст. 62 КУ). Чинний КПК України надає легальне 

тлумачення поняття «допустимість доказів», указуючи, що доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, передбаченому КПК (ч. 1 ст. 86 

КПК). 

Серед доктринальних підходів доволі поширеним є розуміння 

допустимості як одного з найважливіших елементів кримінальної 

процесуальної форми [186, с. 102, 103]. Зокрема, вагомість нормативної 

                                                 
1 Зв'язок категорій «допустимість доказів» і «достовірність доказів» буде детальніше розглянуто в підрозділі 1.3 

цієї роботи. 
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регламентації інституту допустимості доказів визначається насамперед тим, 

що вона встановлює процедуру пізнання фактичних обставин кримінального 

правопорушення; при цьому враховуються як існуючі у правовій системі 

завдання кримінального судочинства, так і їх відносна пріоритетність. Саме 

тому зазначений інститут відображає бачення законодавцем балансу між 

потребою встановлення істини за будь-яку ціну і свідомою готовністю 

знизити ймовірність її досягнення для звуження сфери обмежень 

конституційних прав громадян [69, с. 5]. Процедура кримінального 

процесуального доказування, з одного боку, переслідує мету встановлення 

обставин кримінального правопорушення, з другого – має гарантувати 

дотримання прав і свобод учасників процесу. Поєднання цих цілей 

забезпечується за рахунок здійснення доказування відповідно до 

кримінальної процесуальної форми [78, с. 178, 179]. 

Перш за все зауважимо, що категорія «допустимість доказів» уживається 

в теорії кримінального процесу у вузькому й у широкому розумінні. У 

першому значенні вона означає процесуальну властивість самого доказу; у 

другому – становить собою правовий інститут – систему правових норм, що 

визначають: (а) порядок отримання доказів, (б) правовий механізм перевірки 

останніх щодо їх відповідності закону, (в) процедуру визнання доказів 

недопустимими й усунення їх з доказування [92, с. 66]. Зазначені підходи до 

розуміння допустимості доказу тісно взаємопов'язані. Проте, зважаючи на їх 

розмежування, відразу зробимо застереження, що в межах цього підрозділу 

роботи йтиметься про допустимість доказів у вузькому значенні, тобто як про 

властивість доказового матеріалу. 

Із приводу змістового наповнення поняття «допустимість доказів» у 

науковій правовій літературі зустрічаються найрізноманітніші позиції, 

основною відмінністю яких, як правило, є акцентування автором уваги на 

тому чи іншому аспекті допустимості залежно від характеру й напрямку 

здійснюваного ним наукового пошуку. Не ставлячи за мету розглянути в 

рамках нашого дослідження всі існуючі із цього питання позиції, вважаємо за 
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необхідне зупинитися на базових підходах, що надасть можливості підвести 

фундамент для побудови власних поглядів на наукову концепцію 

допустимості доказів і сформулювання пропозицій з удосконалення чинного 

законодавства в цій сфері. З урахуванням спільності базових концептів 

розуміння допустимості доказів у кримінальному процесуальному праві 

серед учених-правознавців держав колишнього СРСР для з'ясування змісту 

досліджуваного поняття рівною мірою можна звертатися як до наукових 

здобутків співвітчизників, так і до праць науковців сусідніх держав. Тож 

розглянемо підходи найбільш відомих науковців різних періодів становлення 

й розвитку науки кримінального процесу до трактування терміна 

«допустимість доказів». 

Відмітимо, що у процесуальній юридичній літературі поняття 

«допустимість» у різні роки доволі часто вживалося через синонімічні 

терміни – як-то «придатність» [173, с. 130], «дозволеність» [110, с. 316], 

«юридична сила доказів» [60, с. 26] тощо
2
. У дорадянському кримінальному 

процесуальному законодавстві Російської імперії (до складу якої входила 

територія сучасної України) інститут допустимості доказів не мав легального 

визначення на рівні офіційних нормативно-правових актів, хоча окремі його 

положення знайшли відображення у Статуті кримінального судочинства 

(далі – СКС) 1864 р. Цей Статут містив доволі детальну регламентацію 

порядку здійснення таких окремих слідчих дій, як допит свідків (статті 704, 

705), вилучення і зберігання речових доказів (статті 371-376)), порушення 

яких призводило до визнання отриманих доказів незаконними й до заборони 

для суду спиратися на них при прийнятті рішення [146].  

Питання допустимості доказів у межах дослідження інституту 

доказового права в цілому порушувались у роботах таких знаних науковців 

                                                 
2 Зауважимо: якщо в наукових колах сьогодні із цього приводу вже досягнуто певної термінологічної 

стабільності і практично завжди застосовується термін «допустимість», то практика характеризується багатоманіттям 

підходів, використовуючи, окрім терміна «допустимість», такі мовні позначення, як «законність», «придатність», 

«правомірність доказу».  
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тих часів, як С. І. Вікторський, Л. Є. Владимиров, М. В. Духовський, М. М. 

Розін, В. К. Случевський, І. Я. Фойницький та ін. Приміром, І. Я. 

Фойницький указував, що ненадійні докази можуть вести суд у хибному 

напрямку. Ось чому з метою убезпечити його від неправильних висновків 

розроблено систему окремих видів доказів, які можуть бути надані суду. При 

цьому допущення в судове засідання інших форм інформації заборонено 

[176, с. 253]. Ведучи мову про допустимість доказів, учений поділяв їх на 

первинні і вторинні. Первинні він вважав більш надійним джерелом 

доказового матеріалу, а можливість застосування вторинних обумовлював 

необхідністю дотримання певних правил. Вторинний доказ допускається до 

використання лише за умови неможливості отримання первинного, а його 

достовірність має бути точно засвідчена. За можливості вибору між різними 

формами вторинного доказу перевагу слід надавати тим, які передбачають 

менший вплив людського чинника [176, с. 254]. 

Уявлення І. Я. Фойницького про допустимість доказів дещо 

відрізняються від сучасних підходів, оскільки в його описуванні акценти 

зміщуються з оцінки форми (джерела) доказової інформації на оцінку її 

змісту. По суті, до терміна «допустимість» він включає й ознаки властивості, 

яку сьогодні серед фахівців прийнято виокремлювати й іменувати як 

«достовірність доказів».  

Аналіз здобутків інших дослідників тих часів дозволяє констатувати, що 

подібний підхід не був авторською позицією згаданого вченого, а 

віддзеркалював загальний розвиток наукових уявлень ХІХ – початку ХХ ст. 

про категорію «допустимість доказів». Доволі схожу позицію зустрічаємо в 

роботах іншого відомого правника того часу М. М. Розіна, який зазначає, що 

допустимість доказів обумовлюється передовсім їх надійністю й 

бездоганністю з внутрішньої, психологічної точки зору. У цьому смислі 

теорія процесу поділяє докази на первинні, отримані з першоджерела, і 

вторинні, одержані з других рук. А тому суду рекомендується 
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використовувати як первинні докази більш достовірні, і звертатися до 

вторинних, лише коли немає можливості здобути первинні [130, с. 394]. 

С. І. Вікторський, досліджуючи властивості доказів, вирізняв 4 правила 

забезпечення їх допустимості, а саме: а) підставою для вироку мають 

служити виключно дані, надані суду й перевірені в судовому порядку; 

б) вирок вважається правильним лише за умови, що він заснований на всіх 

обставинах кримінального провадження, а тому всі учасники процесу вправі 

надавати наявні у них дані або докази, що можуть послужити встановленню 

істини; в) усі докази мають досліджуватися, сприйматись у сукупності і 

співставлятися одне з одним; г) доказ повинен оцінюватися відповідно до 

його сутності або природи, а також за ступенем наближення до факту, що 

підлягає доказуванню [11, с. 71, 72]. Вивчення цього підходу дає можливість 

стверджувати, що поняття допустимості в розумінні зазначеного науковця 

об'єднується в єдине ціле за такими засадами сучасного кримінального 

процесу, як безпосередність судового розгляду, його всебічність, повнота 

дослідження тощо. 

Найбільш близькою до сучасного тлумачення допустимості була позиція 

М. В. Духовського, який пропонував визнавати доказом лише те, що було 

надано суду при дотриманні всіх умов, установлених для певного роду 

доказів [178, с. 188]. 

Як підкреслює В. І. Толмосов, практична значущість наукових надбань 

російських учених кінця ХІХ – початку ХХ ст. полягала в тому, що вперше 

було зроблено спробу опрацювати і включити до кримінального 

процесуального законодавства правила про допустимість доказів. 

Розробниками СКС були сформульовані і включені до його проекту 16 

правил, за якими, наприклад, недопустимими доказами належить визнавати 

власне зізнання підсудного, показання свідків, якщо їх надання було 

зумовлено застосуванням насильства, погроз, обіцянок, обману та іншими 

подібними методами. Показання свідків пропонувалось визнавати також 

недопустимими, якщо вони засновувалися лише на здогадках, припущеннях 
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або чутках. На жаль, ці правила так і не були включені до СКС 1864 р. [155, 

с. 19].  

Підсумовуючи наведене, констатуємо, що в дорадянській кримінальній 

процесуальній доктрині поняття «допустимість доказів» ще не знайшло свого 

чіткого виділення з усієї системи правил доказування у кримінальному 

судочинстві. 

Радянська доба в аспекті розвитку наукових поглядів на досліджувану 

нами категорію, характеризувалася, з одного боку, підконтрольністю науки 

ідеологічним течіям (що позначилося й на підходах до окремих елементів 

доказового права), з другого – виокремленням цієї категорії з числа інших 

елементів доказового права й активним дослідженням різних її аспектів.  

Стосовно спроб надати ідеологічного забарвлення поняттю 

«допустимість доказів», безумовно слід згадати позицію А. Я. Вишинського, 

за висловлюванням якого кримінальний процес не можна зводити лише до 

одних правил збирання доказів і користування ними, тобто до процесуальної 

техніки. Логіка кримінального процесу не вичерпується однією лише 

формальною стороною справи. У ній знаходить своє відбиття логіка класової 

боротьби, яка в кінцевому підсумку підкорює дії своїх законів і результат 

кожного судового процесу. Сприйняття фактів, що є предметом судового 

розгляду, розуміння й застосування юридичних законів підкорюється дії 

законів суспільного розвитку, впливу пануючих у державі поглядів, ідей та 

ідеології [39, с. 62]. Радянське процесуальне право не ставить жодних 

формальних умов і меж, допускаючи використання під час розслідування й у 

суді будь-яких фактів. Допустити ті чи інші докази – справа суду, який 

зобов'язаний при вирішенні цього питання керуватися лише одним – 

прагненням до встановлення істини [39, с. 232]. Подібний підхід цілком 

нівелює термін «допустимість доказів» у розумінні вимоги їх отримання в 

передбаченому законом порядку, замінюючи його на термін «ідеологічна 

доцільність». 
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Водночас, окрім негативних аспектів впливу пануючої ідеології на 

юридичну науку, в розвитку за радянських часів поняття допустимості слід 

виділяти й позитивні моменти, зокрема, формування й розвиток концепції 

допустимості доказів у сучасному її розумінні. Так, М. А. Чельцов пов'язував 

допустимість доказів із законодавчими підходами до встановлення джерел 

доказової інформації, вказуючи, що процесуальна теорія й закон знають 

заборони щодо використання окремих джерел доказів. Зокрема, не 

допускаються джерела доказів, які не можуть бути перевірені (наприклад, 

показання з чуток, анонімні повідомлення та ін.) [179, с. 153]. Така позиція 

науковця ґрунтувалася на положеннях кримінального процесуального 

законодавства того часу, а саме на ст. 258 КПК, де вказувалося, що з числа 

показань свідків усуваються відомості, джерело яких не може бути названо. 

У колективній науковій роботі, присвяченій теорії доказів, допустимість 

останніх визначалася автором як їх відповідність вимогам процесуального 

закону щодо джерела, умов, способів отримання і процесуального 

закріплення фактичних даних стосовно суттєвих обставин провадження [149, 

с. 34]. 

М. С. Строгович вважав, що допустимість доказу – це його здатність як 

джерела відомостей про факт бути засобом установлення 

останнього [144, с. 392]. Ф. Н. Фаткуллін під допустимістю розумів визнану 

законодавцем придатність того чи іншого джерела служити засобом 

процесуального доказування, а вимогу допустимості доказів обмежував лише 

джерелом фактичних даних [173, с. 130]. С. А. Шейфер називав 

допустимістю властивість доказів, пов'язану з їх належною процесуальною 

формою [182, с. 34]. На переконання Н. В. Сібільової, допустимість доказів – 

це визнана законодавцем можливість використання джерела як 

процесуального носія інформації про фактичні дані, що мають значення для 

встановлення істини у кримінальному провадженні, а також процесуального 

закріплення такої інформації уповноваженими на те особами або органами в 

установленому законом порядку при дотриманні норм моралі [133, с. 23].  
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Формулювання допустимості у працях учених пострадянського періоду 

не мають принципових відмінностей від тих, що надавалися їх 

попередниками, що в черговий раз доводить тезу незмінності стержневих 

концептів розуміння категорії «допустимість доказів». Наприклад, 

Р. В. Костенко трактує допустимість як ознаку доказу, що характеризує його 

з позиції законності джерела відомостей про факти, а також способів 

отримання й закріплення вказаних відомостей в порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законом, тобто уповноваженою на те особою 

або органом в результаті проведення ними процесуальної дії при суворому 

дотриманні кримінального процесуального закону, що визначає форму цієї 

дії [77, с. 72]. О. В. Ларіна пропонує розуміти під допустимістю властивість, 

що характеризує доказ з позиції знання законності джерела отримання 

відомостей, способів і форм закріплення інформації в передбаченому 

кримінальним процесуальним законом порядку і при суворому дотриманні 

прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства [87, с. 63].  

Показовим є те, що з розвитком уявлень про допустимість учені-

правознавці все частіше визначають розглядуване явище шляхом переліку 

умов, завдяки дотримання яких дана умова забезпечується
3 

[127, с. 7; 

160, с. 159, 160; 51, с. 66, 67; 135, с. 57].  

Цікавим також буде прослідкувати розвиток нормативного забезпечення 

поняття допустимості доказів у законодавстві нашої держави.  

Про допустимість доказів як відносно цілісний нормативно-правовий 

інститут, що знайшов формальне закріплення у кримінальному 

процесуальному праві, стало можливим вести мову лише з моменту 

прийняття КПК України 2012 р. До цього часу розглядувана категорія, 

звичайно ж, застосовувалася як науковцями, так і практиками, але, 

незважаючи на комплексність і масштабність цього інституту, попередній 

кримінальний процесуальний закон не оперував не тільки окремим блоком 

норм, присвячених допустимості доказів, а й самим терміном 

                                                 
3 Про це детальніше йтиметься в підрозділі 1.2. 
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«допустимість». Уривки інформації стосовно досліджуваного поняття були 

розпорошені по окремих положеннях Конституції України, КПК й 

інтерпретаційних актів вищих судових органів. До прийняття цього КПК в 

теорії та практиці кримінального судочинства уявлення про допустимість 

доказів складалося в першу чергу з урахуванням положення ст. 62 

Конституції України, згідно з яким обвинувачення не може ґрунтуватися на 

доказах, одержаних незаконним шляхом.  

Зазначена конституційна норма знайшла свою конкретизацію в 

роз'ясненнях, що містилися в окремих постановах Пленуму ВСУ, де в 

контексті розгляду різноманітних питань кримінального судочинства було 

встановлено: 

– при постановленні вироку суд колегіально чи суддя одноособово в 

умовах, що виключають будь-яке втручання у вирішення конкретних справ, 

за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і 

об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись 

законом, повинен дати остаточну оцінку доказам з точки зору їх належності, 

допустимості, достовірності й достатності [112]; 

– докази повинні визнаватися такими, що одержані незаконним шляхом, 

наприклад, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням 

гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина 

встановленого кримінальним процесуальним законодавством порядку, або не 

уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не 

передбачених процесуальними нормами [117];  

– допущені при вчиненні окремих слідчих чи процесуальних дій 

порушення закону, що призвели до ущемлення прав чи інтересів учасників 

процесу, поновити які неможливо, мають тягти визнання доказів 

недопустимими [122]; 

– при вирішенні питання, чи є допустимими докази, щодо яких заявлено 

клопотання про їх приєднання до справи, суддя повинен з'ясовувати, чи 
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зафіксовані (отримані) вони у визначеному законом порядку і чи 

відповідають передбаченій законом формі [121]; 

– при розгляді кожної справи суди повинні перевіряти, чи були докази, 

якими органи попереднього слідства обґрунтовують висновки про винність 

особи у вчиненні злочину, одержані відповідно до норм КПК України. Якщо 

буде встановлено, що ті чи інші докази були отримані незаконним шляхом, 

суди мають визнавати їх недопустимими й не враховувати у вироку при 

обґрунтуванні обвинувачення. Установивши у стадії попереднього розгляду 

чи в судовому засіданні, що ті чи інші фактичні дані були одержані з 

порушеннями закону, які роблять їх використання як доказів недопустимим, 

а інші докази не дозволяють з'ясувати всі передбачені ст. 64 КПК України 

обставини, суд за наявності можливості усунути цю неповноту або 

неправильність дізнання чи попереднього слідства повинен повернути справу 

на додаткове розслідування з наведенням в ухвалі (постанові) відповідних 

мотивів [120]. 

Власне бачення інституту допустимості доказів свого часу висловив 

Конституційний Суд України, зазначивши, що подані будь-якою особою 

докази не відповідають вимогам допустимості, якщо вони одержані з 

порушеннями, пов'язаними як з незаконним обмеженням основоположних 

прав і свобод людини, закріплених у Конституції України, так і з 

порушенням закону. Органи досудового розслідування й суду та їх посадові 

особи не мають права визнавати фактичні дані доказами у кримінальній 

справі у зв'язку з незаконним шляхом їх одержання в розумінні положень ч. 3 

ст. 62 Конституції України. Визнаватися допустимими й використовуватися 

як докази у кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані 

відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Перевірка 

доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина у кримінальному процесі й ухвалення 

законного і справедливого рішення по справі. Обвинувачення у вчиненні 

злочину не може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в 
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незаконний спосіб, тобто з порушенням конституційних прав та свобод 

людини і громадянина, з порушенням установлених законом порядку, 

засобів, джерел отримання фактичних даних, а також отриманими не 

уповноваженою на те особою тощо. Проведення оперативно-розшукових 

заходів або використання засобів для отримання фактичних даних повинно 

відбуватися виключно з дотриманням прав та свобод людини і громадянина, 

у передбачених законом випадках й у відповідному процесуальному порядку 

особами або підрозділами, уповноваженими здійснювати оперативно-

розшукову діяльність. Недотримання Конституції України й порушення 

особами, уповноваженими здійснювати таку діяльність, вимог законів 

України при одержанні фактичних даних є підставою для визнання зібраних 

у такий спосіб доказів недопустимими [129]. 

Маємо відмітити, що питання допустимості доказів не лишились поза 

увагою ЄСПЛ. Практику цієї інституції, зважаючи на положення ст. 17 ЗУ 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», теж належить розцінювати як нормативне закріплення вимог 

допустимості доказів [111]. Зауважимо, що Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) не містить положення, 

яке буквально забороняло б використання у кримінальному провадженні 

доказового матеріалу, отриманого з порушенням законодавства. Однак це аж 

ніяк не свідчить про прогальність указаного документа в частині вимог щодо 

якості доказів у кримінальних провадженнях. Звична з позиції українського 

законодавства формула допустимості доказів на рівні Конвенції виводиться з 

низки гарантованих нею прав. Зокрема, йдеться про заборону катування, 

приниження честі й гідності (ст. 3), а також про право: на справедливий суд 

(ст. 6), у тому числі охоплюваний цим правом інститут презумпції 

невинності (ч. 2 ст. 6); на захист (ч. 3 ст. 6); на свободу й особисту 

недоторканність (ст. 5); на повагу до приватного й сімейного життя (ст. 8) та 

ін. 



 24 

Деталізація перелічених основоположних прав людини в аспекті 

інституту допустимості доказів знайшла відбиття у практиці ЄСПЛ. 

Системний аналіз його рішень щодо цього питання дозволяє констатувати 

брак чіткої й непохитної позиції, зокрема, в аспекті розмежування 

повноважень між практикою ЄСПЛ і внутрішнім правом держав – членів 

Ради Європи щодо встановлення правил допустимості доказів. 

З одного боку, в низці рішень ЄСПЛ підкреслюється, що встановлення 

правил допустимості доказового матеріалу є виключною прерогативою 

внутрішнього права держав-членів. Наприклад, у рішенні по справі «Шенк 

проти Швейцарії»
4
 ЄСПЛ констатував, що ст. 6 Конвенції гарантує право на 

справедливий судовий розгляд, але вона не встановлює правил допустимості 

доказів як таких, бо це є завданням внутрішнього права. Отже, Суд не може 

виключати принципово й in abstracto (взагалі) прийнятність незаконно 

отриманих доказів. Він має лише оцінити, чи був судовий розгляд у справі 

справедливим [194]. У подальшому ця позиція (щоправда, в менш 

безапеляційній формі) знайшла підтвердження в рішенні по справі «Ван 

Мехелен проти Нідерландів», де ЄСПЛ наголосив, що допустимість доказів є 

питанням, яке регулюється в основному національним законодавством, і що 

за загальним правилом саме національні суди мають оцінювати надані їм 

докази. Завдання Суду за Конвенцією полягає не в тому, щоб оцінювати 

показання свідків, а в тому, щоб переконатися, чи був судовий розгляд 

справедливим у цілому, включаючи й те, як були отримані докази [199].  

З другого боку, незважаючи на наявність наведених вище прецедентів, 

далеко не всі судді ЄСПЛ поділяють позицію щодо правильності такого 

підходу. Так, у вже згаданому рішенні по справі «Шенк проти Швейцарії» 

чотирма суддями було викладено окрему думку, яка містила низку 

                                                 
4 Підставою до звернення пана Шенка до ЄСПЛ стало його засудження за підбурювання до вбивства власної 

дружини. При цьому одним із ключових доказів був магнітофонний запис розмови скаржника, здійснений не 

уповноваженою на те особою. Незважаючи на сумнівність законності такого доказу, національні суди Швейцарії 

визнали Шенка винним, а ЄСПЛ констатував, що порушення права на справедливий судовий розгляд не було.  
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ілюстративних тез, а саме: (а) дотримання закону при отриманні доказів не є 

абстрактною або суто формальною вимогою, а навпаки, це має першочергове 

значення для справедливості судового розгляду у кримінальних справах; (б) 

жоден суд не може без завдання шкоди належному відправленню правосуддя 

спиратися на доказ, який не лише був отриманий нечесним шляхом, а й перш 

за все протизаконно; (в) якщо суд учиняє саме так, він не може вважатися 

справедливим у розумінні Конвенції [194]. Про необхідність урахування 

дотримання процесуальної форми при збиранні доказового матеріалу 

згадується й у рішенні по справі «Ван Мехелен проти Нідерландів» [199]. Як 

справедливо зауважують дослідники, порядок збирання доказів, 

передбачений національним правом, має відповідати основним правам, 

закріпленим Конвенцією, а саме: на непорушність честі й гідності, на 

особисту недоторканність, на недоторканність приватного життя, на 

таємницю листування й телефонних розмов, на недоторканість житла, на 

захист та ін.  

Порушення зазначених прав у кожному конкретному випадку збирання 

доказів може призвести до визнання Судом несправедливості судового 

розгляду в тій чи іншій справі [101]. Приміром, у рішенні по справі «Яллох 

проти Німеччини» ЄСПЛ піддав сумніву допустимість доказів з огляду на те, 

що «поводження, якому піддали заявника з метою отримання доказів, сягало 

мінімального рівня жорстокості, на який поширюється дія ст. 3 Конвенції» 

[91, с. 304]. У справі «Арутюнян проти Вірменії» причиною констатації 

Судом недопустимості доказового матеріалу, а значить, і несправедливості 

судового розгляду стало отримання зізнання з використанням насильства 

[198]. Збирання доказів з порушенням права не свідчити проти себе стало 

підставою для визнання ЄСПЛ порушення права на справедливий судовий 

розгляд у справі «Аллан проти Сполученого Королівства» [196]. 

В аналогічному ракурсі вплив допустимості доказів на справедливість 

судового провадження розглядався Судом у справах «P G і J H проти 

Сполученого Колорівства», «Яллох проти Німеччини», «Биков проти Росії» 
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[91, с. 308-312]. У рішенні по справі «Австрія проти Італії» відмічено, що, 

ґрунтуючись на визнаннях, отриманих від обвинуваченого шляхом тортур, 

національний суд порушив положення п. 2 ст. 6 Конвенції. У рішенні по 

справі «Доорсон проти Нідерландів» ЄСПЛ указав, що використання 

показань анонімних свідків для обґрунтування обвинувального вироку за 

жодних обставин є несумісним з Конвенцією. У рішенні по справі «Ірландія 

проти Сполученого королівства» ЄСПЛ визнав методи «поглибленого допиту 

свідків» такими, що порушують ст. 3 Конвенції, оскільки ці методи хоча й не 

викликали в осіб реальних тілесних ушкоджень, але тягли за собою серйозні 

фізичні й душевні страждання, бо були покликані завдати страждань і 

спровокувати у жертв відчуття страху й неповноцінності з метою принизити 

їх честь і гідність, подолати їх фізичний і моральний опір [101]. Порушення 

права на справедливий судовий розгляд кримінальної справи теж 

оцінювалося ЄСПЛ через призму допустимості доказової інформації у 

рішеннях по справах: «М'єлє проти Франції» (доказова інформація була 

отримана в результаті незаконних обшуку й вилучення) [197]; «Хан проти 

Сполученого Королівства» (оспорювалася законність використання 

підслуховуючого пристрою для отримання доказової інформації») [195]; 

«Перрі проти Сполученого Королівства» (ставилася під сумнів законність 

отримання доказів із застосуванням таємного відеоспостереження») 

[91, с. 320-322] та ін. 

Як бачимо, інститут допустимості доказів, незважаючи на брак його 

буквального закріплення в тексті Конвенції, знайшов досить широке відбиття 

у практиці ЄСПЛ. При цьому, незважаючи на загальну тенденцію щодо 

невтручання ЄСПЛ у питання оцінки допустимості доказового матеріалу й 

залишення цього питання за внутрішнім правом держав – членів Ради 

Європи, Суд все ж змушений оцінювати законність отримання такого 

матеріалу при вирішенні питання про дотримання права особи на 

справедливий судовий розгляд.  
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Повертаючись до нормативного відображення інституту допустимості 

доказів у праві України, слід указати, що з прийняттям нового КПК (2012 р.) 

відбулося структурно-текстуальне виокремлення цього інституту, оскільки 

законодавець не лише навів дефініцію вказаного поняття (про що йтиметься 

далі), а й виділив його в окремий параграф кодифікованого акта. Разом із тим 

вважаємо, що інститут допустимості доказів охоплюється не лише § 1 гл. 4 

КПК «Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей 

доказами», а й навіть самою гл. 4 КПК, присвяченою регламентації 

доказового права. З нашого погляду, доказування – це основна форма 

діяльності у кримінальному процесі в цілому. Для законної реалізації цього 

виду діяльності можуть використовуватися виключно допустимі докази, а 

категорія «допустимість доказів» пов'язана з багатьма іншими правовими 

інститутами, що структурно лежать за межами доказового права. 

Комплексність інституту допустимості, зокрема, умов, що забезпечують 

допустимість доказів, дає можливість включити в його структуру групи 

норм, що визначають: (а) поняття доказів і форм закріплення доказової 

інформації; (б) критерії допустимості доказів і процедуру оцінки доказового 

матеріалу на предмет допустимості; (в) правила проведення слідчих дій і 

фіксації доказової інформації; (г) вимоги до суб'єктів, які здійснюють 

збирання доказового матеріалу й питання відводів; (д) юридичні наслідки 

визнання доказу недопустимим
5
.
 
Отже, маємо констатувати, що інститут 

допустимості доказів є багатоаспектним правовим явищем, нормативне 

регулювання якого не обмежується лише нормами, які за структурою КПК 

віднесені до доказового права. 

Як уже відмічалось, прийняття нового КПК України позначилося 

легальним закріпленням дефініції категорії «допустимість доказів» на рівні 

кримінального процесуального закону. Більше того, новоприйнятий 

кодифікований акт підійшов до визнання цього поняття шляхом надання 

дефініції як у формі позитивній (допустимість доказів), так і негативній 

                                                 
5 У чомусь схожий підхід свого часу був висловлений В. І. Крупницькою [83, с. 35]. 
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(недопустимість доказів). Згідно з ч. 1 ст. 86 КПК доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом 

(позитивна дефініція). У свою чергу, ч. 1 ст. 87 КПК передбачила, що 

недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав і 

свобод людини, гарантованих Конституцією й законами України, 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, 

отриманій унаслідок істотного порушення прав і свобод людини (негативна 

дефініція). 

Аналіз запропонованих законом трактувань допустимості й 

недопустимості доказів дозволяє висловити низку роздумів критичного 

спрямування.  

А. Зв'язок між категоріями «допустимий доказ» і «недопустимий доказ» 

забезпечується логічною операцією, що йменується запереченням і в 

лінгвістичних конструкціях позначається за допомогою додавання до 

базового судження частки «не». За законами логіки результатом заперечення 

є судження, прямо протилежне початковому. Інакше кажучи, зміст поняття 

змінюється на прямо протилежний, але його обсяг при цьому залишається 

незмінним: характерні ознаки, що визначали це поняття, зберігаються в тій 

самій кількості, але зі зміною полярності. Таким чином, якщо базове поняття 

«допустимий доказ» визначено як доказ, отриманий у встановленому КПК 

порядку, то операція заперечення відповідно має дати визначення поняття 

«недопустимий доказ» через формулювання «доказ, отриманий з 

порушенням порядку, встановленому КПК». Водночас, наведена в законі 

дефініція категорії «недопустимий доказ» указує на наявність суттєвого 

порушення прав і свобод людини. Значить, доходимо висновку, що не будь-

яке порушення КПК призводить до недопустимості доказової інформації. До 

того ж, коли йдеться про недопустимий доказ, то КПК говорить не лише про 

«порядок, передбачений цим Кодексом», а й про положення, встановлені 

законодавством України в цілому, включаючи міжнародні договори. Тож 
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думається, що законодавець доволі спрощено підійшов до визначення 

поняття «допустимість доказів» у ч. 1 ст. 86 КПК. Така логічна 

невідповідність у законодавчих дефініціях, вважаємо, може бути усунена, 

принаймні, 2-ма шляхами: 

а) внесенням змін до визначення допустимого доказу з указівкою на те, 

що допустимим є не просто доказ, отриманий у передбаченому КПК порядку, 

а доказ, отриманий без суттєвих порушень прав і свобод людини, 

гарантованих Конституцією й законами України, міжнародними договорами, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Разом із тим і 

подібний підхід вбачається хибним. Але усунення логічної невідповідності 

між законодавчими дефініціями термінів «допустимий доказ» і 

«недопустимий доказ» апріорі вказуватиме на можливість порушення прав 

людини за умови їх неістотності;  

б) виключенням із закону як дефініції недопустимого доказу, так і 

самого терміна «недопустимий доказ», що надасть можливості не лише 

вирішити проблему логічної невідповідності визначення, а й буде доцільним 

з міркувань, викладених далі. 

Б. Потребуючим окремої уваги вбачається питання коректності 

використання у КПК (у ч. 1 ст. 87) терміна «недопустимі докази». Справа в 

тому, що за ч. 1 ст. 84 КПК «доказами в кримінальному провадженні є 

фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку», тобто, 

якщо при отриманні інформації мали місце відступи від передбаченої 

законом процедури, подібна інформація не є доказом
6
 навіть з урахуванням 

його визначення [143]. Як справедливо із цього приводу зазначають науковці, 

докази можуть бути лише допустимими, оскільки у протилежному випадку 

це не докази [83, с. 62]. 

І хоча погляд на цю проблему відрізнятиметься залежно від того, яку 

концепцію розуміння доказів ми приймемо за основу (а) інформація є 

                                                 
6 Доволі слушним вбачається зауваження М. М. Стоянова щодо того, що легальне визначення доказів у 

кримінальному процесі становить методологічну основу встановлення властивостей доказів. 
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доказом з моменту її отримання й закріплення уповноваженим суб'єктом і (б) 

інформація, яку збирають сторони на стадії досудового розслідування, 

набуває статусу доказу лише після того, як її прийме суд. 

У разі сприйняття підходу, згідно з яким інформація є доказом з 

моменту її отримання й закріплення уповноваженим на те суб'єктом, по суті, 

можливо констатувати існування у кримінальному процесуальному праві 

презумпції допустимості доказів. Як зазначають дослідники, на сучасному 

етапі розвитку теорії доказів, коли йдеться про збирання доказів, їх перевірку 

або оцінку, маються на увазі скоріше потенційні докази. Тому термін «доказ» 

вживають з моменту його отримання відповідним суб'єктом процесуального 

пізнання й до моменту, доки він за якимись ознаками не буде виключений із 

сукупності наявних доказів [10, с. 25; 107, с. 54; 87, с. 70]. 

Проте, на нашу думку, більш науково обґрунтованим (хоча й таким, що 

протиставляється положенням КПК при його буквальному сприйнятті) є 

підхід, за яким інформація, яку збирають сторони на стадії досудового 

розслідування, набуває статусу доказу лише після того, як її прийме суд. З 

точки зору М. Є. Шумила, загальне поняття "доказ", запозичене з КПК 1960 

р., у ст. 84 КПК 2012 р. є анахронізмом, а тому не виконує властивої йому 

методологічної функції у кримінальному провадженні. У перебігу 

досудового розслідування сторони збирають матеріали про джерела 

майбутніх доказів – носії даних про факти й обставини, що підлягають 

доказуванню. Зібрані сторонами матеріали можуть визнаватися доказами за 

результатами їх інтерпретації лише судовим органом [187, с. 41]. Якщо 

виходити з розуміння доказу як прийнятої судом інформації, то правильніше 

говорити не про недопустимість доказу, а про недопустимість визнання 

отриманих відомостей як доказів або недопустимість цих відомостей у 

кримінальному процесі [83, с. 62]. У такий спосіб, з нашого погляду, буде 

усунута суперечність між дефініцією цілого (визначенням доказу як 
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інформації, отриманої в порядку, передбаченому КПК) і мовним 

позначенням його частини (категорія «недопустимий доказ»)
7
.  

В. У наукових працях, присвячених питанням допустимості доказів, 

можна зустріти полеміку з приводу виділення такого виду доказів, як 

умовно-допустимі, під якими розуміються докази, на допустимість яких 

впливають чинники суб'єктивного характеру. Можливість виокремлення 

подібного різновиду доказів з позиції їх допустимості, як така, що 

ґрунтується на аналізі законодавчих підходів, була запропонована 

Ю. П. Боруленковим [9, с. 25], який констатуючи можливість виділення 

зазначеного поняття, заперечує доцільність його існування, виходячи з 

міркувань, що допустимість доказів (тобто їх відповідність закону) не може 

бути умовною. Доказ є законним або ні, допустимим або ні, оскільки 

допустимість визначається дотриманням формальних правил, прямо 

передбачених у законі [8, с. 57].  

Разом із тим урахування підходів до цього питання КПК 2012 р. 

дозволяє стверджувати про логічність виділення поруч з допустимими й 

недопустимими доказами третьої категорії – «умовно допустимі докази». Ця 

наша позиція зумовлена аналізом положень ч. 1 ст. 88 КПК, згідно з якою 

докази, що стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або 

вчинення ним інших правопорушень, які не є предметом конкретного 

кримінального провадження, а також відомості щодо характеру чи окремих 

рис характеру підозрюваного, обвинуваченого, є недопустимими для 

підтвердження винності підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Іншими словами, законодавець наводить 

перелік інформації, яка за загальним правилом не може бути використана як 

                                                 
7 Саме таким шляхом пішов законодавець Республіки Казахстан, установивши, що «фактичні дані повинні бути 

визнані неприпустимими як докази, якщо вони одержані з порушеннями вимог КПК, які через позбавлення або 

обмеження гарантованих законом прав учасників процесу або порушенням інших правил кримінального процесу при 

розслідуванні або судовому розгляді справи вплинули або могли вплинути на достовірність отриманих фактичних 

даних» (ч. 1 ст. 116). 
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доказ у кримінальному провадженні. Водночас ч. 2 ст. 88 КПК установлює 

умови, за наявності яких указані докази дозволяється застосовувати в межах 

кримінального судочинства, якщо: (а) сторони погоджуються, щоб ці докази 

були визнані допустимими; (б) вони подаються для доказування того, що 

підозрюваний, обвинувачений або діяв з певним умислом і мотивом, або мав 

можливість, підготовку й обізнаність, потрібні для вчинення ним 

відповідного кримінального правопорушення, або не міг помилитися щодо 

обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне правопорушення; (в) 

докази подає сам підозрюваний, обвинувачений; (г) підозрюваний, 

обвинувачений використав подібні докази для дискредитації свідка. 

До умовно допустимих доказів вважаємо за можливе віднести й 

відомості, зазначені в ч. 3 ст. 88 КПК: докази щодо певної звички або 

звичайної ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими 

для доведення того, що певне кримінальне правопорушення узгоджувалося із 

цією звичкою підозрюваного, обвинуваченого. Інакше кажучи, допустимість 

або недопустимість доказів ставиться в залежність від того, для 

підтвердження яких саме обставин така доказова інформація буде 

використана.  

Зважаючи на вищевикладене доречно підкреслити, що згідно з чинним 

законодавством України всі докази з позиції допустимості можуть бути 

поділені на допустимі, недопустимі й умовно допустимі. Під останніми слід 

розуміти відомості, допустимість або недопустимість яких залежить не від 

дотримання нормативно визначеної процедури отримання інформації, а від 

умов її використання. 

Підсумовуючи наведені доктринальні підходи до сприйняття 

допустимості доказів у кримінальному процесі, а також результати аналізу 

дефініції, що знайшла відбиття на рівні кримінального процесуального 

закону, є сенс визначитися із власним розумінням розглядуваної категорії. 

Зауважимо, що ми не ставимо перед собою завдання надати так зване нове 
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авторське визначення допустимості
8
, а лише прагнемо, так би мовити, 

окреслити базову конструкцію розуміння цього інституту, від якої ми будемо 

відштовхуватись у межах цього дослідження [88, c. 25]. З урахуванням 

позиції правників, які в основу дефініції допустимості доказів покладають її 

науково розроблені умови, за робоче визначення візьмемо таке: допустимість 

доказів передбачає отримання доказової інформації без порушення таких 

законодавчих вимог: одержання останньої з належного процесуального 

джерела, уповноваженим суб'єктом, з додержанням кримінальної 

процесуальної форми. Наша позиція стосовно акцентування уваги саме на 

зазначених умовах допустимості буде розкрита в наступному підрозділі 

дисертаційної роботи. 

 

1.2 Умови допустимості доказів 

У попередньому підрозділі нами відмічалося, що досить часто дефініція 

терміна «допустимість» реалізується шляхом переліку умов, необхідних для 

того, щоб доказ вважався допустимим. На думку Г. М. Рєзніка, визнати доказ 

допустимим, означає зробити висновок про дотримання вимог закону, що 

ставляться до його процесуальної форми, яка включає: (а) джерело, (б) умови 

і способи отримання відомостей про обставини кримінального 

правопорушення й (в) умови і способи їх закріплення [127, с. 7]. Схожу 

позицію висловлює П. А. Лупинська, вказуючи, що допустимість доказів 

охоплює: (а) отримання відомостей з одного з перелічених у законі джерел, 

                                                 
8 Слушним, з нашого погляду, є загальнометодологічне зауваження, зроблене Л. М. Лобойком з приводу масової 

тенденції, що виявляється у прагненні дослідників надавати юридичним явищам авторські дефініції в рамках 

відповідних наукових робіт. Як указує науковець, немає й не може бути ідеальних визначень права взагалі й окремих 

правових понять. Діяльність юридичної науки має бути спрямована не на формулювання ідеальних дефініцій понять, а 

на розкриття їх глибинної сутності. Аналіз кандидатських дисертацій з юридичних наук (дані про авторів з етичних 

міркувань не наводяться) показує, що основна енергія дослідників юридичних понять спрямовується все ж таки на 

формулювання ідеального (з точки зору дисертанта) визначення. Останнє зводиться, як правило, до переліку дефініцій 

(іноді декількох десятків), що давалися раніше іншими вченими й доповнення їх своїми «новими» словами. Заохочення 

такого підходу до написання наукових робіт сприяє перетворенню їх на великі оглядові реферати.  
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(б) одержання доказів з дотриманням процесуальних правил і (в) правильний 

вибір належного джерела інформації, особливо в умовах, коли закон 

зобов'язує отримати конкретний вид доказу [160, с. 159, 160]. 

Ю. М. Грошевий і С. М. Стахівський переконують, що, оцінюючи 

процесуальне джерело з точки зору допустимості, слідчий, прокурор, суддя 

або суд повинні з'ясувати низку питань: (а) чи передбачене це процесуальне 

джерело в КПК; (б) чи не було допущено порушення кримінального 

процесуального закону у процесі формування цього джерела; (в) у випадку 

порушень закону при цьому – наскільки вони вплинули на достовірність 

наявних у джерелі відомостей; (г) чи можливе взагалі використання цього 

джерела й відомостей, що в ньому містяться, у процесі доказування, при 

встановлені певних порушень процесуального закону у процесі їх одержання. 

У той же час, підкреслюють учені, оцінюючи допустимість процесуального 

джерела, треба не просто констатувати наявність того чи іншого 

процесуального порушення, а й з'ясувати, чи можна його виправити, чи 

вплинуло воно на всебічність, повноту й об'єктивність розслідування, чи не 

перешкоджає воно винесенню законного й обґрунтованого рішення [51, с. 66, 

67].  

Н. М. Кіпніс доводить, що допустимість, як властивість доказу, містить 

у собі 4 критерії (елементи, аспекти), а саме: (а) належного суб'єкта, 

правомочного провадити процесуальні дії, спрямовані на одержання доказів; 

(б) належне джерело фактичних даних (відомостей, інформації), що 

складають зміст доказу; (в) належну процесуальну дію, застосовану для 

отримання доказів; (г) належний порядок проведення процесуальної дії 

(судової або слідчої), що використовується як засіб одержання 

останніх [69, с. 27]. В. В. Золотих пропонує розширити наведений перелік 

правилами «"про плоди отруєного дерева" – доказ не повинен бути 

отриманий на підставі недопустимого доказу; "про недопустимість 

свідчення, заснованого на чутках" – доказ повинен містити дані, походження 

яких відомо і які можуть бути перевірені; "про несправедливе упередження" 
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– доказову силу доказу, що перевіряється, не повинна перевищувати 

небезпека несправедливого упередження, зокрема під час розгляду судом 

присяжних» [64, с. 57, 58].  

Доволі розгорнутою й деталізованою щодо цього питання є позиція 

А. С. Сизоненка з його пропозицією закріпити на рівні закону, що в будь-

якому випадку є недопустимими й не повинні мати юридичної сили докази, 

отримані: (а) з домаганням показань обвинуваченого чи інших осіб, які 

беруть участь у провадженні, шляхом застосування насильства, погроз чи 

інших незаконних дій з боку слідчого, прокурора або суду; (б) неналежним 

суб'єктом унаслідок порушення вимог закону про підслідність, підсудність, у 

результаті проведення слідчих дій без доручення слідчого особою, яка 

підлягає відводу тощо; (в) з недопущенням чи ненаданням своєчасного 

захисника, а також іншим грубим порушенням права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист; (г) без роз'яснення особам, які беруть участь у 

слідчій дії, наданих їм законом прав або із введенням їх в оману щодо 

характеру й обсягу останніх; (д) із джерел доказів, не зазначених у КПК, за 

допомогою слідчих дій, не передбачених цим Кодексом, або шляхом 

проведення слідчих дій до офіційного початку кримінального провадження, у 

результаті показань, що ґрунтуються на чутках, думках, припущеннях, на 

вказаних джерелах інформації, на відповідях на навідні запитання
9
; (е) з 

порушенням процесуальних правил збирання й фіксації доказів, з 

порушенням заборон та обмежень, установлених щодо окремих категорій 

осіб, які не можуть бути допитані як свідки або мають право відмовитися 

давати показання, а також з порушенням процедури допиту неповнолітніх; 

(є) у результаті проведення слідчої дії без дозволу суду або погодження 

прокурора [135, с. 57]. 

Суттєвий внесок у розвиток підходів до визначення умов допустимості 

доказового матеріалу зроблено розробниками Модельного кримінально-

                                                 
9 Відповідно до положень нового КПК України використання навідних запитань дозволяється лише під час 

перехресного допиту в суді.  
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процесуального кодексу Співдружності незалежних держав, у якому 

наводиться перелік підстав, за якими докази мають визнаватися 

недопустимими. Зокрема, недопустимими є докази, отримані: 

– із застосуванням насильства, погроз, обману, знущань, з порушенням 

прав та свобод особи і громадянина, а також інших незаконних дій; 

– з істотним порушенням прав учасників процесу, зокрема, права 

підозрюваного, обвинуваченого на захист, порушенням гарантій прав осіб, 

які не володіють мовою судочинства, з використанням обману особи, яка 

бере участь у кримінальному провадженні, стосовно її прав та обов'язків; 

– особою, яка не наділена правом здійснювати кримінальне судочинство 

в даному кримінальному провадженні, проводити слідчі або інші 

процесуальні дії; 

– за участю особи, яка підлягає відводу, якщо вона знала або повинна 

була знати про наявність обставин, що виключають її участь у провадженні; 

– із суттєвим порушенням порядку здійснення слідчої або іншої 

процесуальної дії; 

– від особи, нездатної впізнати документ або інший предмет, 

підтвердити його достовірність, повідомити про його походження чи про 

обставини його отримання; 

– від невідомого джерела або такого, що не може бути встановлений у 

судовому засіданні; 

– у результаті застосування методів, що суперечать сучасним науковим 

уявленням [98, с. 138, 139]. 

Досить лаконічним, але від цього не менш ємним, є підхід щодо 

визначення структури допустимості доказів, висловлений у постанові 

Пленуму Верховного Суду РФ, згідно з яким докази мають визнаватися 

отриманими з порушенням закону, якщо при їх збиранні й закріпленні були 

порушені або гарантовані Конституцією РФ права людини і громадянина, або 

встановлений кримінальним процесуальним законодавством порядок їх 

збирання й закріплення, а також якщо цей процес здійснено неналежним 
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суб'єктом чи органом, або в результаті дій, не передбачених процесуальними 

нормами [104, с. 3, 4]. Наголосимо, що аналогічних висновків також дійшов і 

Пленум ВСУ [117]. 

Вивчення вищенаведених підходів до встановлення умов допустимості 

доказу дає можливість зробити деякі узагальнюючі висновки. По-перше, в 

більшості своїй науковці та практики єдині в розумінні базових умов, 

забезпечення яких зумовлює допустимість доказової інформації і які 

включають: (а) належне процесуальне джерело, (б) належного суб'єкта 

збирання доказів; (в) належну процесуальна форму (передбачену законом 

процесуальну дію й порядок її проведення). Варіативність окремих наукових 

підходів залежить лише від бачення автора щодо змістовного наповнення 

вказаних умов допустимості доказів. По-друге, жоден з існуючих сьогодні 

підходів не містить вичерпного переліку умов допустимості доказів. Цей 

факт слід розцінювати не як недолік роботи науковців, а скоріше як 

особливість досліджуваного явища, адже дуже складно вичерпно 

передбачити всі гіпотетично можливі відхилення від установленої 

кримінальним процесуальним законом процедури збирання доказової 

інформації. 

Дослідження умов допустимості доказів, на наше переконання, може 

здійснюватися за 2-ма дещо відмінними за своєю кінцевою метою схемами, 

що охоплюють: а) наукові пошуки нових підходів щодо системи умов 

допустимості доказової інформації і б) аналіз окремих елементів цих умов у 

межах загальноприйнятих у нинішній час наукових підходів щодо системи 

умов допустимості доказів. 

Перший з означених напрямків є достатньо розробленим й усталеним у 

доктрині кримінального процесу, а варіативність підходів, як уже 

відзначалося, зумовлена в більшості випадків специфікою напрямку 

наукового дослідження того чи іншого автора. Окремі новації КПК 2012 р. 

дозволяють зробити певні уточнення до загальноприйнятої існуючої зараз 

системи умов допустимості доказів, зокрема, віднесення до числа цих умов 
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таких, як належне процесуальне джерело, належний суб'єкт збирання доказів, 

належна процесуальна форма, що відповідає положенням ч. 1 ст. 86 КПК, 

згідно з якою доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 

встановленому КПК. Регулювання питання недопустимості доказів (ст. 87 

КПК) ґрунтується на конструкції «істотне порушення прав людини» і 

здійснюється через наведення переліку випадків порушення прав людини, які 

в будь-якому разі треба розцінювати як істотні з подальшим визнанням 

доказів недопустимими. Ось чому виникає запитання про місце зазначеної 

правової конструкції в системі розроблених наукою кримінального процесу 

умов допустимості доказової інформації. З нашого погляду, однією із 

загальних вимог, які знаходять втілення в упорядкуванні окремих 

процесуальних дій, є заборона порушувати права людини при отриманні 

доказової інформації. Саме із названою забороною КПК пов'язує існуючі 

випадки недопустимості доказів. Отже, положення ст. 87 КПК мають 

розглядатися як елементи умови дотримання належної процесуальної форми 

при проведенні слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.  

Другий з означених нами напрямків дослідження умов допустимості 

доказової інформації (аналіз окремих елементів умов допустимості доказів у 

межах загальноприйнятих сьогодні наукових підходів щодо системи цих 

умов) видається більш практично орієнтованим і таким, що надасть 

можливість не лише поповнити теоретичну базу науки кримінального 

процесу, а й виробити обґрунтовані рекомендації з питання вдосконалення 

чинного законодавства і практики його застосування. З огляду на зазначене, 

зупинимося більш детально на змістовому наповненні окремих умов 

допустимості доказів.  

 

1.2.1. Належне процесуальне джерело. Поглиблене вивчення наукових 

підходів до змістового наповнення цієї умови допустимості доказів надало 

можливості виділити її структурні елементи, що вимагають окремого 

розгляду. 
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А. Передбаченість джерела доказів у КПК. За ч. 2 ст. 84 КПК 

процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 

висновки експертів. Цей перелік є вичерпним, і до нього не може бути 

застосовано розширювальне тлумачення. У цьому плані варто відмітити 

досконалість указаної законодавчої норми, оскільки практично будь-яка 

інформація може бути виражена в одній із зазначених процесуальних форм. 

Показово, що судова практика йде шляхом визнання доказу недопустимим, 

якщо інформація міститься в носії, не зазначеному в ч. 2 ст. 84 КПК. 

Наприклад, Керченський міський суд АРК. визнав доказ недопустимим з 

таким мотивуванням: «Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України 

процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 

висновки експертів. Такого джерела доказів, як заява особи про вчинення 

ним кримінального правопорушення, діючим КПК не передбачено, зважаючи 

на що суд визнає заяву Особи 1 від 27.05.2013 р. про вчинення ним грабежу 

недопустимим доказом» [19]. 

Зауважимо, що окремі положення КПК інколи змушують 

правозастосовників закріплювати інформацію у формах, які не є джерелами 

доказів. Зокрема, до недавнього часу
10

 в ході досудового розслідування слідчі 

досить часто свідомо уникали закріплення інформації у формі отримання 

показань свідка шляхом проведення допиту, а застосовували положення ч. 8 

ст. 95 КПК, згідно з якою сторони кримінального провадження мають право 

отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх 

згодою пояснення, які не є джерелом доказів. Як зазначали із цього приводу 

дослідники, аналізуючи ситуацію щодо згадуваних змін 2014 р., новий 

процесуальний закон передбачив у ч. 2 ст. 87 КПК 6 випадків, коли суд 

зобов'язаний констатувати істотне порушення прав людини й визнати доказ 

недопустимим. Одним з таких випадків є отримання показань від свідка, який 

надалі буде визнаний підозрюваним, обвинуваченим у цьому кримінальному 

                                                 
10 Положення, яке раніше містилось у п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК і про яке йтиметься далі в роботі, було виключено 

Законом України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran1013#n1013
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провадженні (п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК). Водночас КПК 2012 р. закріпив так зване 

правило «плодів отруєного дерева», за яким недопустимими є будь-які 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій унаслідок істотного 

порушення прав і свобод людини (ч. 1 ст. 87 КПК). Іншими словами, якщо 

при проведенні допиту суттєво були порушені права людини, в рамках якого 

отримано інформацію, що дала можливість провести інші процесуальні дії, 

то результати останніх незалежно від дотримання процедури їх проведення 

теж вважатимуться недопустимими доказами. Якщо ж особа, яка спочатку 

фігурувала у провадженні у статусі свідка, потім набуде статусу 

підозрюваного, доказове значення втратять не лише її свідоцькі показання, а 

й уся доказова інформація, що на них ґрунтується. Така ситуація, будучи 

вигідною для адвокатів-захисників, викликає чимало складнощів у слідчих.  

Приміром, під час розслідування ДТП не завжди без допиту учасників 

ДТП, а в подальшому призначення і проведення з урахуванням отриманих 

показань автотехнічних експертиз можна визначити, чи є в діях особи 

порушення Правил дорожнього руху, які і стали причиною виникненням 

ДТП. Безсумнівно, всі учасники ДТП спочатку мають допитуватися як 

свідки, спираючись на показання яких експерт дає висновок, що служить 

підставою для повідомлення одному з фігурантів (який був допитаний як 

свідок) про підозру у правопорушенні. Це, у свою чергу, призводить до 

недопустимості не лише свідоцьких показань, а й згідно з ч. 1 ст. 87 КПК 

висновку експерта, який на ці показання спирається.  

Аналогічна ситуація виникає при розслідуванні злочинів, передбачених 

статтями 121 і 122 КК України, при заподіянні тілесних ушкоджень групою 

осіб, коли неможливо чітко розмежувати участь кожної особи без проведення 

експертизи, для проведення якої необхідно отримати показання учасників 

події. Практичним виходом із цієї ситуації стало положення ч. 8 ст. 95 КПК, 

за яким сторони кримінального провадження, потерпілий мають право 

отримувати пояснення від учасників кримінального провадження та інших 

осіб (за їх згодою). При цьому, на відміну від показань, пояснення в 
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розумінні п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК не будуть вважатися інформацією, отриманою 

з порушенням прав людини, навіть за умови, що в подальшому особі, яка 

надала їх, буде повідомлено про підозру. Тож слідчі при потребі допитати 

потенційного підозрюваного, який наразі ще перебуває у статусі свідка, 

намагаються отримати інформацію шляхом отримання від нього пояснень, не 

застосовуючи інститут допиту [153, с. 46, 47]. 

Ураховуючи викладене вище, доходимо висновку, на перший погляд 

парадоксального, проте такого, що ґрунтується на існуючій до недавнього 

часу практиці застосування законодавства: зважаючи на встановлення у 

кримінальному процесуальному законі правила «плодів отруєного дерева», 

для забезпечення допустимості доказів у деяких випадках практичним 

працівникам доводилося закріплювати інформацію, що має значення для 

провадження, у формах, передбачених КПК, які, однак, не є джерелами 

доказів у розумінні ч. 2 ст. 84 КПК. 

Б. Якість джерел доказів. Слід брати до уваги й випадки, коли джерело 

доказів передбачено КПК, але втратило свої якісні властивості в силу певних 

об'єктивних причин, не пов'язаних з порушенням процедури отримання й 

закріплення доказової інформації. За часів дії КПК 1960 р. традиційно 

прикладами такої недопустимості наводилися показання осіб, які не можуть 

бути допитані як свідки або джерело поінформованості яких невідоме [79, с. 

133, 134]. Розглядаючи це питання, доводиться констатувати, що низка норм 

КПК 1960 р., що передбачали недопустимість тих чи інших доказів у зв'язку з 

неякісністю джерела доказової інформації, не знайшли відповідного втілення 

в положеннях КПК 2012 р. Ідеться про питання допустимості повідомленої 

свідком інформації, джерело якої невідоме, і про показання осіб, які 

страждають психічними вадами. Зважаючи на поширеність вищеописаних 

ситуацій у практичній діяльності, актуальною і своєчасною буде спроба 

наукового аналізу вказаних законодавчих новацій.  

Згідно з ч. 3 ст. 68 КПК 1960 р. діяло правило, за яким не могли бути 

доказами повідомлені свідком дані, джерело яких невідоме, а інформація з 
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чужих слів вимагала допиту першоджерела. Якщо позиція законодавця щодо 

показань із чужих слів знайшла відбиття в окремій статті КПК 2012 р., 

правило про заборону використання як доказів повідомлених свідком даних, 

джерело яких невідоме, зникло безслідно. На перший погляд може здатися, 

що це правило сьогодні не діє у зв'язку із запровадженням підходу, за яким 

дозволено використовувати показання з чужих слів. Разом із тим аналіз 

окремих положень ст. 97 КПК дозволяє дійти висновку, що такі показання 

все ж вимагають указівки на конкретне джерело інформації у виді 

ідентифікованої фізичної особи, яка з тих чи інших причин не може бути 

допитана.  

На наше переконання, відсутність у чинному КПК положення про 

недопустимість показань, якщо допитувана особа не може повідомити їх 

джерело, є не свідомим кроком законодавця, спрямованим на запровадження 

якоїсь принципово нової концепції для регулювання зазначеного питання, а 

черговим прикладом прогальності чинного законодавства.  

Для порівняння відмітимо, що в КПК сусідніх держав це питання 

вирішено в такий же спосіб, як і в КПК України 1960 р. Зокрема, 

законодавство РФ установлює, що недопустимим доказом є показання 

потерпілого, свідка, засновані на здогадці, припущенні, слуху, а також свідка, 

який не може вказати джерело своєї поінформованості (п. 2 ч. 2 ст. 75 КПК). 

За КПК Республіки Казахстан фактичні дані визнаються недопустимим 

доказом, якщо вони отримані з невідомого джерела або з такого, яке не може 

бути встановлено судом (п. 6 ч. 1 ст. 116 КПК). У кримінальному процесі 

Республіки Бєларусь діє правило, згідно з яким не можуть служити доказами 

дані, повідомлені особою, якщо вона не може вказати джерело своєї 

поінформованості (ч. 2 ст. 93; ч. 2 ст. 94 КПК). 

Вважаємо за необхідне висловити пропозицію про необхідність 

внесення змін до чинного КПК України і про встановлення положення, що 

існувало в діючому раніше кримінальному процесуальному законодавстві й 
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передбачало недопустимість як доказів даних, повідомлених особою, 

джерело яких невідоме.  

Окрім зазначеного відкритим залишається питання про допустимість 

показань особи, яка має психічні вади. Відмітимо, що за КПК 1960 р. 

існувало імперативне правило щодо заборони допитувати осіб, які за 

висновком судово-психіатричної чи судово-медичної експертизи через свої 

фізичні або психічні вади не в змозі правильно сприймати факти, що мають 

доказове значення, і давати показання про них (п. 3 ч. 1 ст. 69 КПК 1960 р.). 

Що стосується КПК 2012 р., то аналогічна норма (ч. 2 ст. 65) серед переліку 

осіб, які не можуть бути допитані як свідки, не містить такої категорії, як 

особи, які через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно 

сприймати факти. На перший погляд дана ситуація є нормативною 

прогалиною. Але системний підхід до сприйняття положень нового КПК 

дозволяє висловити припущення, що законодавець свідомо не встановив 

заборону на прийняття показань осіб з фізичними і психічними вадами з 

метою надання суду права самостійно визначатися з питанням доцільності 

прийняття чи відхилення показань зазначених суб'єктів залежно від здатності 

тих чи інших їх вад вплинути на процеси сприйняття й відтворення 

інформації. За такої умови доводиться констатувати: якщо за КПК 1960 р. 

показання осіб з фізичними і психічними вадами оцінювалися з позиції 

допустимості доказів, то розробники КПК 2012 р. спробували перевести цю 

ситуацію у площину їх достовірності.  

На підтвердження наведеного наголосимо, що КПК 2012 р. містить ст. 

96 «З'ясування достовірності показань свідка», аналога якої в КПК 1960 р. не 

знаходимо. Як вбачається, положення саме вказаної статті спрямовані на 

можливість виключення з доказової бази показань, джерело яких не 

відповідає вимогам якості, а значить, і не може вважатися достовірним. 

Водночас вважаємо, що зазначені зміни в підходах до оцінки показань 

окремих категорій осіб не позбавлені законодавчих вад, які потребують 

усунення.  
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Законодавчий механізм з'ясування достовірності показань свідка 

розрахований, як бачимо, лише на виявлення в нього фізичних вад, що могли 

перешкодити адекватному сприйняттю й відтворенню інформації. У ч. 1 ст. 

96 КПК йдеться, що сторони кримінального провадження вправі ставити 

свідкові запитання щодо його можливості сприймати факти, про які він дає 

показання, а також щодо інших обставин, що можуть мати значення для 

оцінки достовірності його показань, а частиною 3 ст. 96 КПК передбачено 

обов'язок свідка відповідати на запитання, спрямовані на з'ясування 

достовірності його інформації. Така нормативна конструкція, звичайно ж, 

надає можливості виявити певні фізіологічні недоліки свідка (вади зору, 

слуху тощо), що могли завадити йому належним чином сприйняти 

інформацію, проте є абсолютно непридатною для виявлення психічних 

відхилень. Частиною 2 ст. 96 КПК, яка дозволяє сторонам для доведення 

недостовірності показань свідка надавати різного роду документи, теж не 

передбачено механізму дискредитації показань свідка із психічними вадами 

шляхом подання, скажімо, документів, що підтверджують його перебування 

на відповідному обліку. Такого висновку доходимо, зважаючи на наведені 

законодавцем приклади документів як таких, що можуть бути подані. Ідеться 

про документи, що підтверджують репутацію свідка, приміром, щодо його 

засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші 

діяння, що підтверджують нечесність цієї особи (ч. 2 ст. 96 КПК).  

З урахуванням вищевикладеного доводиться констатувати, що спроба 

законодавця перевести питання оцінки показань свідків з фізичними і 

психічними вадами з площини допустимості доказів у площину їх 

достовірності, з одного боку, є вдалою, проте з другого – створює 

законодавчу прогалину. Позитив нового підходу, з нашого погляду, полягає в 

наступному: якщо КПК 1960 р. апріорі визнавав недопустимими показання 

осіб з відповідними фізичними вадами й виключав можливість їх допиту, то 

КПК 2012 р. дозволяє допит зазначених суб'єктів, надаючи суду можливість 



 45 

оцінити їх інформацію з позиції достовірності останньої з урахуванням 

інших доказів. 

Однак, змінюючи концепцію отримання й оцінки показань осіб з вадами 

здоров'я, законодавець не приділив належної уваги регламентації вказаних 

елементів процесу доказування стосовно психічно хворих осіб. Гіпотетично 

для вирішення вказаної проблеми можливо намітити 2 шляхи. Можна 

запропонувати доповнити ст. 96 КПК приписами, спрямованими на 

врегулювання порядку з'ясування достовірності показань свідків не лише з 

фізичними, а і з психічними вадами здоров’я. Проте подібний крок 

вирішення такої ситуації зніме лише питання неповноти нормативного 

впорядкування, залишить відкритою проблему реальної можливості суду 

оцінити достовірність показань особи із психічним розладом. Вважаємо, 

доцільнішим вирішення цієї проблеми шляхом внесення змін до ч. 2 ст. 65 

КПК і встановлення заборони допитувати свідків, які за висновком судово-

психіатричної експертизи не в змозі правильно сприймати факти, що мають 

доказове значення, й давати показання про них. Показання ж таких свідків 

вважатимуться недопустимими доказами з огляду на неналежну якість 

джерела доказової інформації.  

 

1.2.2. Належний суб'єкт збирання доказів. Ця умова допустимості 

доказів передбачає, що вони можуть бути зібрані виключно суб'єктами, 

передбаченими КПК. Згідно з ч. 1 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється 

сторонами кримінального провадження, а також потерпілим у порядку, 

передбаченому КПК. Отже, отримання інформації суб'єктом, який не вправі 

здійснювати ті чи інші дії по збиранню доказів, тягне за собою визнання 

останніх недопустимими. Дослідження такої умови допустимості доказової 

інформації зобов'язує розглянути низку питань теоретичного і практично-

прикладного характеру.  

Частина 1 ст. 93 КПК містить суб'єктний склад осіб, уповноважених на 

збирання доказів, через формулювання «сторони кримінального провадження 
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та потерпілий». Складається враження, що за специфікою збирання доказів 

усі зазначені суб'єкти можуть бути поділені на 3 групи: (а) сторона 

обвинувачення, (б) сторона захисту і (в) потерпілий. При зверненні до п. 19 ч. 

1 ст. 3 КПК з'ясовуємо, що стороною обвинувачення у кримінальному 

провадженні є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, 

а також потерпілий, його представник і законний представник. Отже, 

винесення потерпілого, так би мовити, «за дужки» як у структурі § 4 гл. 3 

КПК, так і в ч. 1 ст. 93 КПК зумовлено в першу чергу тим, що він є єдиним 

приватноправовим суб'єктом сторони обвинувачення.  

Вищеозначений факт, у свою чергу, не дозволяє провести чітке 

розмежування між сторонами кримінального провадження за ознакою 

публічності/приватності суб'єктів. Але ж, на наше переконання, саме 

вказаний критерій впливає на процесуальний статус того чи іншого суб'єкта з 

позиції його участі у процедурі доказування. Ідеться не лише про те, що 

доказування для сторони обвинувачення є обов'язком, а для сторони захисту 

й потерпілого – правом, а й про відмінності в передбачених законом способах 

збирання доказової інформації різними суб'єктами.  

Так, сторона обвинувачення вправі збирати доказову інформацію 

шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, витребування (через інститут тимчасового доступу до 

речей і документів, а також шляхом направлення відповідного запиту) й 

одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 

перевірок  

Сторона захисту й потерпілий вправі збирати інформацію шляхом 

витребування (теж через інститут тимчасового доступу до речей і 

документів, шляхом направлення адвокатського запиту тощо) й одержання 

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, 
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відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок. При 

цьому вони не наділені повноваженнями щодо проведення слідчих 

(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а вправі лише ініціювати 

їх проведення перед суб'єктом, який здійснює провадження.  

Таким чином, належність або неналежність суб'єкта доказування, будучи 

умовою допустимості доказів, значною мірою зумовлюється способом 

збирання доказової інформації, що застосовується.  

У цьому аспекті доречно розглянути Рішення КСУ від 20 жовтня 2011 р. 

у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 

офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 62 Конституції України, у якому 

орган конституційної юрисдикції сформулював низку правових позицій щодо 

визнання доказів недопустимими за умови їх отримання не уповноваженим 

на те суб'єктом (зокрема, не наділеним правом провадити ОРД). Як зазначив 

КСУ, ОРД здійснюється виключно оперативними підрозділами органів, 

наведених у ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність». Згідно з ч. 

2 вказаної статті проведення ОРД громадськими, приватними організаціями 

чи особами, іншими органами чи їх підрозділами, крім визначених у ч. 1 ст. 5 

Закону, заборонено. Це пов'язано з тим, що здійснення неуповноваженими 

фізичними або юридичними особами на власний розсуд будь-яких заходів, 

віднесених до ОРД або маючих ознаки останньої, порушує не лише 

законодавчі положення, а й конституційні права та свободи людини і 

громадянина. При цьому, КСУ виходив з того, що фактичні дані про 

вчинення злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в 

результаті ОРД уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані 

фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, 

звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у 

приміщеннях, так і зовні. Ось чому, при оцінюванні на предмет допустимості 

як доказів у кримінальній справі фактичних даних, що містять інформацію 

про вчинення злочину чи підготовку до нього, потрібно враховувати як 

ініціативний, так і ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або 
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юридичних осіб, їх мету й цілеспрямованість при фіксуванні таких даних. А 

подані будь-якою фізичною або юридичною особою речі або документи 

(фактичні дані) можуть не відповідати вимогам допустимості доказів, якщо 

вони одержані внаслідок цілеспрямованих дій із застосуванням оперативно-

розшукових заходів [129]. 

Не ставлячи за мету проаналізувати доцільність змістової частини 

наведеного Рішення КСУ (цьому вже приділялась значна увага на шпальтах 

наукових видань, де відмічалася наявність законотворчих тенденцій стосовно 

кардинальної зміни ситуації в даному питанні [113; 114]), у рамках цього 

підрозділу дисертації з'ясуємо можливість застосовування в нинішній час 

висновків КСУ, зроблених у пору дії КПК 1960 р., зокрема, з урахуванням 

появи інституту негласних слідчих (розшукових) дій.  

Як зазначають дослідники, ознаки негласних слідчих (розшукових) дій у 

першу чергу викликають асоціації з ОРД, яка за часів дії КПК 1960 р. 

використовувалась як одна з форм збирання доказової інформації. За цим 

Кодексом: (а) окремим джерелом доказів називалися протоколи з певними 

додатками за результатами оперативно-розшукових заходів (ч. 2 ст. 65); (б) 

особі, яка провадила дізнання, слідчому, прокурору й суду у справах, що 

перебували в їх провадженні, надавалося право доручати підрозділам, які 

здійснюють ОРД, провести оперативно-розшукові заходи з метою збирання 

доказів (ч. 3 ст. 114); (в) на органи дізнання покладалося вжиття необхідних 

оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину й осіб, які 

його вчинили (ч. 1 ст. 103); (г) якщо у переданій слідчому справі про тяжкий 

злочин не було встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання 

продовжував виконувати оперативно-розшукові дії й повідомляти слідчого 

про їх наслідки (ч. 3 ст. 104) тощо. Як бачимо, згідно з положеннями КПК 

1960 р. у кримінальному процесі ОРД по суті, обслуговувала розслідування 

кримінальної справи, зокрема, щодо збирання доказів.  

Якщо ж вести мову про значення ОРД для кримінального процесу з 

урахуванням положень КПК 2012 р., тут треба вказати, що інформація про 
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ознаки кримінального правопорушення може бути отримана завдяки ОРД, 

але з моменту внесення такої інформації до ЄРДР, оскільки вся діяльність 

регулюється нормами КПК, який не передбачає використання ОРД в 

розслідуванні кримінальних правопорушень, а приписує застосовувати так 

званий замінник такої діяльності – негласні слідчі (розшукові) дії [152, с. 53, 

54]. 

З огляду на викладене вище, доречно порушувати питання про 

доцільність поширення за аналогією висновків КСУ на правовідносини в 

рамках сучасного кримінального процесу. Екстраполяція підходу вищого 

органу конституційної юрисдикції на положення КПК 2012 р. щодо такої 

умови допустимості доказів, як отримання інформації уповноваженим 

суб'єктом, дозволяє сформулювати такі тези: 

– здійснення неуповноваженими фізичними або юридичними особами 

на власний розсуд будь-яких заходів, віднесених до негласних слідчих 

(розшукових) дій (або які мають ознаки таких дій), порушує не лише 

законодавчі положення, а й конституційні права і свободи людини та 

громадянина. 

– подані будь-якою фізичною або юридичною особою речі чи документи 

(фактичні дані) не відповідають вимогам допустимості доказів, якщо вони 

одержані внаслідок цілеспрямованих дій із застосуванням спеціального 

обладнання, що використовується для отримання інформації при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій (або тих, що мають ознаки останніх). 

Не менш проблемним питанням, пов'язаним з такою умовою 

допустимості доказів як їх отримання належним суб'єктом, є збирання 

доказової інформації співробітниками оперативних підрозділів. З огляду на 

те, що за ч. 2 ст. 41 КПК правовою основою компетенції оперативного 

співробітника щодо збирання доказової інформації є доручення слідчого, 

доводиться констатувати, що докази, отримані таким співробітником без 

доручення слідчого на проведення відповідних дій, не будуть відповідати 

умові належного суб'єкта збирання доказової інформації, а значить, і не 
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можуть визнаватися допустимими. Це концептуальне правило, будучи 

дослідженим під кутом зору різних практично-правових ситуацій, дає 

можливість звернути увагу на низку проблем сучасного правозастосування.  

Насамперед відмітимо, що взаємодія слідчого й оперативного підрозділу 

може мати як епізодичний, так і тривалий характер, зокрема, у разі створення 

слідчо-оперативної групи – СОГ [46]. КПК не регламентує ані порядку 

створення останньої, ані взаємодії слідчих і оперативних працівників у 

рамках СОГ, а ці питання віддані на відкуп підзаконним нормативно-

правовим актам. Водночас КПК містить імперативне правило щодо якого не 

передбачено жодних винятків: оперативні підрозділи здійснюють слідчі 

(розшукові) й негласні слідчі (розшукові) дії виключно на підставі 

письмового доручення слідчого (ч. 1 ст. 41). На сьогодні зв'язок слідчого з 

оперативними працівниками фактом перебування у спільній СОГ не скасовує 

правила про необхідність письмового доручення слідчого оперативному 

працівникові на проведення тих чи інших розшукових дій.  

Проблеми діяльності СОГ, питання взаємодії слідчого з оперативними 

працівниками, специфіка процесуального оформлення діяльності останніх у 

складі СОГ й виконання ними доручень слідчого при груповому провадженні 

та інші питання, пов'язані з діяльністю групи, аж ніяк не є новими, а тому 

неодноразово привертали увагу дослідників [42; 175; 185; 193]. Не 

залишилося без уваги й питання надання слідчим (начальником СОГ) 

доручень оперативним працівникам, які входять до її складу. У юридичних 

джерелах висловлювалася думка, що ці співробітники можуть виконувати 

слідчі дії протягом усього часу розслідування, а значить, керівник СОГ не 

повинен постійно давати письмові доручення про їх виконання, оскільки 

взаємодія між членами цієї групи має не випадковий чи епізодичний 

характер, а становить собою стабільну форму співпраці [40, с. 51; 46, с. 168; 

175, с. 44; 191, с. 107]. Як підкреслює В. М Федченко, в рамках відповідного 

соціологічного опитування 68,2% слідчих висловили думку, що рівень 

взаємодії слідчого з оперативними працівниками органу дізнання, швидкість 
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і якість розслідування кримінальної справи поліпшаться, якщо до 

відповідних норм КПК внести доповнення, яке дозволяло б оперативному 

співробітникові виконувати слідчі дії й за усним дорученням слідчого групи 

[174, с. 79]. Науковцями висловлювались обґрунтовані пропозиції про 

можливість непоширення правила про письмову форму доручення слідчого 

оперативному працівникові, якщо йдеться про співробітництво в рамках СОГ 

[61, с. 47; 174, с. 340]. На нашу думку, такий підхід містить у собі 

раціональне зерно, оскільки метою створення СОГ є забезпечення саме 

оперативності співпраці між слідчим та оперативним співробітником за 

рахунок безпосереднього зв'язку вказаних суб'єктів. Якщо ж ідеться про 

взаємодію шляхом оформлення письмового доручення, в такому разі зникає 

безпосередність зв'язку (а значить, і оперативність дій), оскільки доручення 

слідчого надається не конкретному оперативному працівникові, а керівникові 

оперативного підрозділу, який своєю резолюцією призначає виконавця. 

Наведена схема взаємодії слідчого з оперативними співробітниками, 

будучи цілком прийнятною в епізодичних її формах, у межах СОГ, по-перше, 

перекреслює ідею оперативності, по-друге, є абсолютно не виправданою, 

оскільки, встановлюючи правову підставу участі оперативного працівника в 

розслідуванні, по суті, дублює постанову про створення СОГ. У той же час 

імперативні норми ст. 41 КПК визначають оперативного працівника 

належним суб'єктом отримання доказової інформації лише за умови 

наявності відповідного доручення слідчого.  

На наше переконання, доцільно підтримати ідею науковців про 

доповнення КПК положенням, відповідно до якого в рамках СОГ слідчий 

вправі надавати оперативному працівникові й усні доручення з фіксацією 

цього факту шляхом долучення відповідної довідки до матеріалів 

провадження.  

Ще один аспект належності суб'єкта збирання доказів варто розглянути 

через призму допустимості участі оперативних працівників в окремих 

передбачених законом формах збирання доказової інформації. У юридичній 
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науковій літературі вже зверталась увага на актуальність такого питання, як 

залучення співробітників оперативних підрозділів у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 та 

ст. 41 КПК до виконання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ 

до речей і документів. Як указують дослідники, з метою забезпечення 

швидкості досудового розслідування на практиці до виконання ухвали 

слідчого судді або суду залучаються працівники оперативних підрозділів, які 

за відповідним дорученням ознайомлюються з речами чи документами, 

зазначеними в ухвалі, копіюють або вилучають їх. При детальнішому 

вивченні цих положень КПК законність указаної практики викликає певні 

сумніви. Справа в тому, що п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК дозволяє слідчому давати 

доручення оперативному підрозділу лише на проведення слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій. У положеннях, що 

регулюють діяльність оперативного підрозділу в частині виконання доручень 

слідчого (частини 1 і 3 ст. 41 КПК, ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову 

діяльність»), теж ідеться лише про слідчі (розшукові) й негласні слідчі 

(розшукові) дії. Але ж тимчасовий доступ до речей і документів до числа 

вказаних дій не належить, оскільки він чітко визначений у КПК як захід 

забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК) [153, с. 49].  

Беручи до уваги відмічені особливості, при буквальному розумінні 

зазначених положень КПК матеріали, отримані оперативним співробітником 

за дорученням слідчого в рамках тимчасового доступу до речей і документів, 

мають визнаватися недопустимими доказами за ознакою неналежного 

суб'єкта отримання доказової інформації. Як видиться, вказана ситуація не є 

результатом свідомого кроку законодавця, а зумовлена скоріше 

неузгодженістю між окремими кримінальними процесуальними інститутами. 

На підтвердження висловленої тези зазначимо, що, на противагу положенням 

п. 3 ч. 2 ст. 40, частин 1 і 3 ст. 41 КПК, ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-

розшукову діяльність», де йдеться про можливість доручення слідчим 

оперативному працівникові виключно проведення слідчих (розшукових) і 

негласних слідчих (розшукових) дій, в одному випадку законодавець для 
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позначення такої ситуації все ж використовує більш широке поняття – 

«процесуальні дії» (ч. 2 ст. 41 КПК). Але ж подібний спосіб тлумачення 

кримінального процесуального права, так би мовити, через дух закону, з 

нашого погляду, не в силах забезпечити єдність у розумінні й застосуванні 

аналізованих нормативних положень. Отже, вбачаємо за доцільне, внести 

відповідні зміни до п. 3 ч. 2 ст. 40, частин 1 і 3 ст. 41 КПК, ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність», указавши на можливість надання слідчим 

доручень оперативному підрозділу як на проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, так й на здійснення інших 

процесуальних дій, спрямованих на отримання доказової інформації.  

 

1.2.3. Належна процесуальна форма. Ця умова допустимості доказів, 

напевне, є найбільш масштабною з позиції елементів, які можуть бути до неї 

включені. Її дотримання зобов'язує одержувати доказову інформацію шляхом 

(а) застосовування передбачених законом процесуальних дій, перелік яких є 

вичерпним, (б) проведення останніх за чітко встановленою процедурою, (в) 

оформлення отриманих результатів без відступів від законодавчих положень, 

(г) неухильного дотримання прав і свобод людини тощо. Разом із тим дію 

людського чинника цілком виключити неможливо, а значить при збиранні й 

фіксуванні доказової інформації відступи від прописаної законом процедури 

зустрічаються дуже часто. Це, у свою чергу, стало підставою для дискусій 

науковців і практиків з приводу того, чи мають значення характер і ступінь 

суттєвості порушення процедури при вирішенні питання допустимості 

доказів.  

Системний аналіз наукової юридичної літератури дає можливість 

констатувати, що значна розробленість цього питання все ж не забезпечила 

єдності позицій його дослідників. Усі висловлені щодо нього погляди 

належать 2-м групам учених, першу з яких становлять прихильники визнання 

доказів недопустимими незалежно від характеру допущеного порушення, 

другу – їх наукові опоненти.  
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На думку В. І. Зажицького, закон не передбачає обов’язку 

правозастосовника з'ясовувати характер процесуального порушення при 

отриманні доказової інформації. Якщо виявлено навіть незначний відступ від 

законодавчо передбаченої форми, анулювання доказів має бути безсумнівним 

[60, с. 26]. Аналогічний підхід зустрічаємо й у працях інших дослідників 

[131, с. 54]. 

Поряд із цим варто вказати, що більшість науковців все ж дотримується 

позиції щодо потреби диференційованого підходу до порушень 

процесуальної форми при визнанні їх впливу на допустимість доказів. 

Приміром, Я. О. Мотовиловкер, будучи одним з перших дослідників 

проблеми впливу порушень кримінальної процесуальної форми на 

допустимість доказів, наголошував, що недопустимими стають докази, 

отримані з істотним порушенням кримінального процесуального закону. На 

підтвердження власної позиції він зазначав: якщо кожен доказ має бути 

окремо оцінений, такої ж окремої оцінки потребує й кожне порушення 

процедури [100, с. 57]. Спроби диференціації порушень закону за критерієм 

їх суттєвості і вплив цього факту на визнання доказів недопустимими 

зустрічаємо й у роботах М. М. Кіпніса [69, с. 84-87] і С. А. Пашина 

[110, с. 355]. Як зазначав Ю. М. Грошевий, у чинному процесуальному 

законодавстві існує ієрархія обов'язкових норм: процесуальною підставою 

скасування вироку є не будь-які, а тільки істотні порушення форми 

судочинства. Інакше кажучи, в законодавстві прослідковується 

диференційований підхід до наслідків процесуальних порушень [52, с. 13].  

Подібний підхід підкріплюється і правовими позиціями, висловленими 

свого часу ВСУ. В одній з постанов Пленум ВСУ вказував: «Установивши у 

стадії попереднього розгляду чи в судовому засіданні, що ті чи інші фактичні 

дані були одержані з такими порушеннями закону, які роблять їх 

використання як доказів недопустимим, а інші докази не дозволяють 

з'ясувати всі передбачені КПК України обставини, суд за наявності 

можливості усунути цю неповноту або неправильність дізнання чи 
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попереднього слідства повинен повернути справу на додаткове розслідування 

з наведенням в ухвалі (постанові) відповідних мотивів» [120]. 

Показовим є те, що пропорції співвідношення позицій «за» і «проти» в 

цьому питанні є приблизно рівними як у науковій сфері, так й серед 

правозастосовників. Соціологічні дослідження довели, що більшість 

практичних працівників (близько 70 %) вважають, що критерієм 

допустимості доказів можуть бути лише суттєві порушення кримінальної 

процесуальної форми, а ось значна частина респондентів (близько 30 %) 

висловили позицію, згідно з якою будь-яке порушення кримінальної 

процесуальної форми має тягти за собою визнання доказу недопустимим [83, 

с. 51].  

Сприйняття підходу, що передбачає диференціацію порушень 

процедури отримання доказової інформації, зумовлює потребу розгляду 

питання про критерії істотності таких порушень. Зауважимо, що за браком у 

попередньому кримінально-процесуальному законодавстві України, а також 

у законодавстві сусідніх держав чітких указівок щодо цього питання, 

науковці прагнули знайти його оптимальне вирішення шляхом наведення 

переліку порушень, які треба вважати істотними, або ознак останніх. 

Більшість учених-процесуалістів визнають, що докази вважаються 

допустимими, якщо вони були отримані з належного джерела, належним 

суб’єктом, законним способами й зафіксовані у належній формі. Дискусії ж в 

основному виникають у зв'язку з правопорушеннями, допущенними при 

збиранні й фіксації доказового матеріалу [83, с. 53]. Із цього приводу в 

літературних джерелах висловлювалися точки зору про необхідність вважати 

істотними (а значить, такими, що призводять до недопустимості доказів) 

порушення, з якими закон пов’язує скасування рішень вищестоящою 

інстанцією [75, с. 34]. 

Інші науковці, пропонували як безумовну підставу для усунення доказів 

із числа допустимих визначати випадки, коли при їх збиранні й фіксації були 

порушені конституційні права та свободи людини і громадянина (порушення 
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права на захист, принципу мови судочинства або права на свободу від 

самовикриття тощо) [188, с. 5-8]. 

Зустрічаються також обґрунтування того, що порушення, які можуть 

бути усунені при провадженні наступних слідчих дій або в ході судового 

розгляду і які не порушують конституційних прав учасників процесу, можуть 

бути визнані судом як не впливаючі на допустимість отриманих доказів [83, 

с. 56]. 

Зважаючи на неоднозначність указаних підходів, науковці 

висловлювали пропозиції щодо внесення до кримінального процесуального 

закону доповнень, що визначали б, які саме порушення процесуальної форми 

мають призводити до безумовного визнання того чи іншого доказу 

недопустимим [71, с. 4; 90, с. 2-5; 141, с. 33]. Ураховуючи положення 

чинного КПК, відмічаємо, що вищезазначені пропозиції процесуалістів не 

були залишені законодавцем поза увагою. Поділ усіх порушень на істотні й 

неістотні знайшов закріплення на законодавчому рівні. Стаття 87 КПК 

визначає, що недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією й законами 

України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки 

інформації, отриманій унаслідок істотного порушення прав та свобод 

людини. Суд зобов'язаний визнати суттєвими порушеннями прав людини й 

основоположних свобод такі діяння: а) здійснення процесуальних дій, що 

потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з 

порушенням його суттєвих умов; б) отримання доказів унаслідок катування, 

жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність особи, поводження або 

погрози застосування такого поводження; в) порушення права особи на 

захист; г) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була 

повідомлена про своє право відмовитися від давання показань і не 

відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права; 

д) порушення права на перехресний допит; е) отримання показань від свідка, 
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який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 

кримінальному провадженні. 

Поглиблений аналіз положень КПК дозволяє підкреслити, що вказаний 

перелік порушень, що призводять до недопустимості доказів, не є 

вичерпним. Такого висновку доходимо з огляду на визначення допустимих 

доказів як таких, що «отримані у порядку встановленому КПК» (ч. 1 ст. 86 

КПК). Співставлення положень ч. 1 ст. 86 і ч. 2 ст. 87 КПК дає можливість 

висловити тезу про поділ усіх порушень процесуальної форми (з позиції їх 

впливу на допустимість доказів) на імперативно-істотні (передбачені у ч. 2 

ст. 87 КПК) і диспозитивно-істотні (порушення, при визначенні питання 

щодо істотності або неістотності яких суддя керується власним розсудом).  

Окремо в межах цього підрозділу є сенс розглянути питання, щодо якого 

в науці кримінального процесу не досягнуто згоди, а саме про можливість 

впливу на допустимість доказів інших умов. Ідеться про висловлені в 

юридичній науковій літературі пропозиції про необхідність визнавати докази 

недопустимими за умови порушення при їх отриманні норм моралі [133, с. 

23; 142, с. 110]. М. М. Кіпніс доводив: якщо вже виділяти якийсь критерій 

допустимості доказів, то виключно один – процесуальність. Допустимість – 

це формальне поняття, що означає відповідність джерела фактичних даних та 

його процесуальної форми вимогам закону. Якщо при проведенні слідчого 

експерименту принижуються честь і гідність його учасників, результати 

мають бути позбавлені доказового значення в силу порушення вимог 

процесуальної форми, а не етичних норм. Те ж саме стосується і критерію 

науковості. Якщо висновок експерта не ґрунтується на наукових знаннях 

усупереч меті проведення цієї процесуальної дії, вона позбавляється 

доказового значення знову ж таки тому, що порушені вимоги процесуальної 

форми [69, с. 25]. А. Ф. Коні рекомендував утримуватися від використання 

тих або інших доказів з мотивів їх неетичності, аморальності, але підстав у 

цьому для визнання їх недопустимими не вбачав, якщо відповідні моральні 

вимоги не включені до процедури доказування [73, с. 45-48].  
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Деякі правники закликають не бути настільки категоричними у 

висновках. В. І. Толмосов, погоджуючись у цілому, що морально-етичні 

вимоги виступають критеріями допустимості, лише будучи закріпленими в 

законі правилами здійснення процесуальних дій, указує, що значення 

етичних норм та їх вплив на допустимість доказів такій логіці не 

підкорюється. На його думку, доказування має місце не в бездушному 

просторі, а в суспільстві, де панує той чи інший морально-етичний клімат. 

Якщо в епоху Середньовіччя допускались прийоми отримання доказів, які 

зараз трактуються як інквізиційні, то з удосконаленням суспільства роль 

етичних засад у ньому суттєво зростає. Більше того, рівень демократичного 

розвитку соціуму прямо залежить від того, наскільки поважаються в ньому 

моральні цінності [155, с. 27].  

Ми ж вважаємо, що кожна наведена позиція не позбавлена 

раціонального зерна, проте для оптимізації висловлених підходів бажано 

знайти, так би мовити, спільний знаменник. Підтримуючи підхід, відповідно 

до якого питання про підставу недопустимості доказів з позиції 

недотримання норм моралі можна порушувати лише за умови закріплення 

відповідних положень у кримінальному процесуальному законі, все ж 

вважаємо, що моральні цінності, пануючі в суспільстві, і закріплення на рівні 

закону морально-етичних елементів допустимості доказів, безумовно, є 

взаємопов'язаними явищами. Цей зв'язок може виявлятися, принаймні, у 2-х 

напрямках: (а) рівень демократичного розвитку соціуму й пануючі в ньому 

моральні цінності – це ті рушійні сили, що зумовлюють появу відповідних 

законодавчих положень; (б) тлумачення чітко не формалізованих, оціночних 

категорій кримінального процесуального закону, спрямованих на 

впорядкування оцінки доказів щодо їх допустимості (зокрема, таких, як 

честь, гідність тощо), зумовлюється уявленнями про мораль та етику, що 

панують у суспільстві.  
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1.3 Співвідношення допустимості та інших властивостей  

доказів (належності, достовірності, достатності) 

У структурі процесу доказування у кримінальних провадженнях оцінку 

доказів виділяють як самостійний елемент. Цьому аспекту у процесуальній 

науці традиційно присвячена підвищена увага. Досить часто оцінку доказів 

називають найважливішим питанням кримінального судочинства [70, с. 145], 

головним елементом процесу доказування [79, с. 142; 99, с. 5], «душею 

кримінально-процесуального доказування» [3, с. 102]. При цьому аналіз 

наукових джерел дає можливість констатувати брак одностайної позиції 

щодо критеріїв оцінки доказів, тобто тих властивостей доказової інформації, 

які необхідно оцінити. На підтвердження вказаного наведемо підходи 

окремих учених-процесуалістів, які займалися цією проблематикою.  

Як переконує Ц. М. Каз, оцінці підлягає достовірність доказів [67, с. 47]; 

Л. Т. Ульянова вказує на необхідність оцінки достовірності і значення доказів 

[164, с. 65]; В. Д. Арсеньєв – на потребу оцінки їх сили і значення [3, с. 130]; 

П. А. Лупинська до предмета оцінки доказів відносить їх допустимість, 

достовірність, належність і значення [89, с. 36]. Про оцінку допустимості й 

доброякісності джерел доказів, їх належності, достовірності і значимості 

розмірковує Г. С. Мосесян [99, с. 6]. Р. С. Белкін вважає, що оцінка доказів – 

це логічний процес установлення їх допустимості й належності доказів, 

наявності й характеру зв'язків між ними, визначення значення і шляхів їх 

використання для встановлення істини [7, с. 67]. На думку М. М. Михеєнка, 

до змісту оцінки доказів як фактичних даних входить установлення їх 

достовірності, належності, допустимості й достатності для вирішення як 

окремих питань по справі, так і справи в цілому. Змістом же оцінки 

процесуальних джерел доказів є визначення допустимості їх використання у 

справі й повноти даних, які в них містяться [95, с. 18]. Основним питанням, 

яке вирішується при оцінці доказів О. І. Трусов називає встановлення 

достовірності свідчень про факти, які містять докази [157, с. 87]. З точки зору 

Г. М. Міньковського, оцінити докази – значить дійти однозначного 
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обґрунтованого висновку про допустимість і належність, а потім 

достовірність чи недостовірність фактичних даних, існуючих обставин, що 

встановлюються за допомогою цих даних, їх значення для справи [94, с. 145]. 

З. З. Зінатулін підкреслює, що до змісту оцінки доказів повинно входити 

визначення всіх їх ціннісних властивостей, що впливають на досягнення 

істини по справі [63, с. 108]. Як зазначає С. С. Безруков, при оцінці кожного 

окремого доказу передбачається встановлення його належності, допустимості 

й достовірності. Указані властивості доказів можуть бути названі критеріями 

визначення їх якості або цінності [6, с. 52]. 

Поруч з такими основними властивостями доказів, як належність, 

допустимість, достовірність і достатність, у теорії кримінального процесу й у 

суміжних науках можна зустріти виокремлення й інших властивостей 

доказової інформації (як за термінологічним позначенням, так і за змістом), 

як-от: значимість, правова сила, роль, законність, вірогідність, 

доброякісність, правдивість, істинність, придатність, переконливість, 

узгодженість, взаємозв'язок, важливість, повнота, правильність, цінність та 

ін. [59, с. 51, 52]. Причиною такого широкого спектра наукових позицій є 

тривала відсутність на рівні закону будь-яких чітких приписів із цього 

питання.  

У статтях КПК 1960 р., присвячених загальним положенням процесу 

доказування, жодних указівок на властивості доказів не містилось. Певну 

зрозумілість щодо цього питання вносив аналіз статей спеціальної частини 

цього кодифікованого нормативно-правового акта, в контексті яких 

законодавець згадував ті чи інші властивості доказів (належність і 

допустимість – ст. 253; достовірність – ст. 374; достатність – статті 154-1; 

165-2; 418.  

Подібний стан справ мав місце до 2001 р. й у кримінальному 

процесуальному законодавстві Російської Федерації. Подальші зміни у 

законодавстві як України, так і сусідніх держав виправили ситуацію. 

Наприклад, у КПК РФ 2001 р. було чітко встановлено, що кожен доказ 
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підлягає оцінці з точки зору належності, допустимості й достовірності, а всі 

зібрані докази у своїй сукупності – достатності для прийняття рішення по 

кримінальній справі (ст. 88 КПК РФ).  

Аналогічний крок здійснив законодавець України, передбачивши у ч. 1 

ст. 94 КПК 2012 р., що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 

внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом, оцінюють кожен доказ з точки зору належності, 

допустимості й достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності і взаємозв'язку
11

 для прийняття відповідного процесуального 

рішення. 

У першому підрозділі дисертації ми звертали увагу на те, що на різних 

етапах розвитку науки кримінального процесу ступінь розмежування 

категорій, що позначають властивості доказів, теж був різним. Якщо на 

ранніх етапах становлення доказового права у працях дорадянських учених-

правників змішування понять, що позначають різні властивості доказів, було 

поширеним явищем, то вже за радянської доби науковці підходили до цього 

питання більш прискіпливо.  

Стосовно ж сьогодення складно сперечатися з позицією сучасних 

процесуалістів, що на цьому етапі розвитку кримінального процесу 

розмежування властивостей доказів виходить за межі абстрактно-

теоретичного й набуває абсолютно чітких проявів у конкретних 

правозастосовних операціях [83, с. 84]. Погоджуючись із цією тезою В. І. 

Крупницької, маємо зауважити, що змішування (або підміна) понять, що 

позначають різні властивості доказів, як серед практиків, так і в 

доктринальних підходах все ж зустрічається доволі часто.  

                                                 
11 Така властивість сукупності доказового матеріалу, як взаємозв'язок окремих доказів, з нашого погляду, є 

складником достатності останніх, оскільки про неї можна вести мову лише стосовно системи взаємоузгоджених і 

несуперечливих даних. 
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Порушена проблема значною мірою зумовлена браком однозначного 

погляду на поняття «доказ», зокрема, в частині співвідношення змісту й 

форми доказової інформації. Не ставлячи за мету детально дослідити це 

питання в межах дисертаційної роботи, все ж вважаємо за необхідне 

здійснити огляд існуючих сьогодні правових позицій для формування на їх 

підставі власної теоретико-методологічної конструкції, яка стане підґрунтям  

у подальших висновках.  

У публікаціях юристів-науковців дорадянської доби панувала думка, 

згідно з якою все те, що наповнює світ матеріальний, все, що може бути нами 

сприйняте зі світу духовного, може складати кримінальні докази [38, с. 100]. 

Іншими словами, під доказами розумілися виключно факти й акцент робився 

саме на змістовій частині, а не на формі закріплення доказової інформації. 

Дещо пізніше, на ранніх етапах становлення радянської науки, виникла 

концепція подвійного розуміння доказів, згідно з якою їх поняття включало 2 

значення: (а) факти, на підставі яких установлюються обставини, що входять 

до предмета доказування, і (б) джерела доказів, що містять дані про факти. 

Як наголошують дослідники, до такої позиції підштовхував сам 

законодавець, оскільки ст. 58 КПК УРСР 1927 р. передбачала, що доказами є 

показання свідків і потерпілих, висновки експертів, речові докази, протоколи 

оглядів та інші письмові документи, а також особисті пояснення 

обвинуваченого [51, с. 84]. Науковці, які обстоювали цю концепцію, 

розглядали як докази окремо факти й окремо процесуальні джерела доказової 

інформації [157, с. 51; 3, с. 92], що, на наше переконання, значно 

ускладнювало розуміння вказаних матерій доказового права. 

Починаючи з другої половини ХХ ст. значної популярності набуває 

позиція, за якою фактичні дані та їх процесуальні джерела становлять 

нерозривну єдність. Сутність погляду зводиться до того, що фактичні дані та 

їх процесуальні джерела, будучи поєднаними в одному понятті як зміст і 

форма, лише разом утворюють доказ у його кримінальному процесуальному 

розумінні. Інакше кажучи, доказами виступають фактичні дані, що знайшли 
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відображення у формі, встановленій кримінальним процесуальним законом 

[164, с. 14; 5, с. 39, 40]. Відмітимо, що й сучасна доктрина кримінального 

процесуального права України ґрунтується на такому підході [78, с. 180]. 

Підтримуючи концепцію єдності форми і змісту доказу, при 

формулюванні дефініції кримінального процесуального доказу, при розгляді 

питання про співвідношення властивостей доказової інформації доцільно 

пам'ятати, що форма і зміст, будучи нерозривно пов'язаними, все ж за своєю 

сутністю є різними категоріями. З урахуванням цього можна довести зв'язок 

одних властивостей саме з формою доказів, інших – з їх змістом. 

При визначенні процесуальної форми доказів у працях науковців можна 

знайти певні відмінності, які не є кардинальними, а зумовлені скоріше 

особливостями напрямку наукового пошуку того чи іншого дослідника. Як 

доводив Б. Т. Матюшин, процесуальну форму доказів утворюють 3 елементи: 

вимоги, процедура діяльності, конкретний засіб доказування, тобто 

процесуальне джерело [93, с. 114]. З позиції В. Я. Дорохова, у кримінальному 

судочинстві її утворюють лише вимоги, що ставляться до носіїв інформації, 

порядку виявлення, збереження й передачі відомостей [148, с. 217]. На думку 

С. В. Нікітіна, процесуальна форма доказів – це сукупність вимог, що 

висуваються до доказової інформації, що відображає ті чи інші фактичні 

обставини, які мають значення для справи. Ці вимоги полягають, по-перше, в 

тому, щоб інформація була одержана з передбаченого законом 

процесуального джерела, по-друге – в передбаченому законом 

порядку [103, с. 99]. Процесуальну форму доказів у кримінальному 

судочинстві як сукупність правових вимог, що ставляться до доказової 

інформації щодо її одержання з передбаченого законом процесуального 

джерела й у встановленому законом порядку, визначають Ю. М. Грошевий і 

С. М. Стахівський [51, с. 94]. А. А. Давлетов доводить, що вона 

зумовлюється такими елементами, як якість носія інформації, законність 

способу її отримання й додержання передбаченого законом порядку 

застосування процесуального способу її закріплення [55, с. 89]. 
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Порівняльний аналіз елементів, які науковці включають до обсягу 

поняття «форма доказу», з дослідженими нами у підрозділі 1.2 даної роботи 

критеріями допустимості доказів дозволяє сформулювати тезу, що на 

предмет допустимості доказ оцінюється шляхом аналізу його форми, а не 

змісту
12

. Вивчення змісту доказу надає можливості зробити висновок щодо 

таких його властивостей, як належність, достовірність і достатність. Під 

належністю доказів прийнято розуміти можливість їх використання для 

встановлення фактів, обставин, предмета доказування, тобто їх придатність 

за змістом. Доказ вважається належним, якщо відомості, що складають його 

зміст, указують на фати й обставини предмета доказування [151, с. 51]. 

Практичне значення вимоги належності доказів полягає в тому, щоб, з одного 

боку, забезпечити достатньо повне і всебічне встановлення обставин і фактів, 

що мають суттєве значення для кримінального провадження, а з другого – не 

захаращувати матеріали провадження відомостями, що не стосуються 

предмета доказування [47, с. 103, 104]. 

У наукових джерелах можна зустріти й інші погляди. Як вважає 

Л. М. Карнєєва, допустимість – це ознака, яка стосується як форми, так і 

змісту доказів і яка свідчить про дотримання всіх вимог закону, пов'язаних з 

їх одержанням і фіксацією: отримання з належного джерела, уповноваженим 

суб'єктом, з використанням указаних у законі засобів [140, с. 137]. 

Дотримуючись викладеної позиції, вважаємо такий підхід дещо 

дискусійним. Як правило, у кримінально-процесуальній доктрині під змістом 

доказу розуміють дані, які можуть стосуватися або не стосуватися 

кримінального провадження, бути достовірними або недостовірними. Якість 

доказів за змістом, тобто їх здатність своїм змістом служити засобом 

установлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

називають ще належністю [106, с. 40], а відповідність даних об'єктивній 

реальності – достовірністю доказів. Зміст останніх може характеризуватися з 

                                                 
12 Певним винятком із зазначеного правила можуть бути положення ст. 88 КПК України (про це детально див. 

підрозділ 2.3). 
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позиції їх належності або достовірності, а якщо йдеться про сукупність 

доказів – достатності; форма ж доказу оцінюється з позиції допустимості. 

Поряд із цим вивчення процесуальної літератури дозволяє вказати, що 

непоодинокими є випадки змішування допустимості доказів з іншими їх 

властивостями. За приклад наведемо цитату з одного відомого наукового 

джерела: «… Характеристики, зміст яких вичерпується невмотивованими 

твердженнями на зразок "часто влаштовував скандали, бійки", "несумлінно 

ставився до виконання трудових обов'язків", "систематично вживав 

алкоголь" тощо, самі по собі не мають доказового значення й не є 

недопустимими як докази» [148, с. 237]. Із цього приводу більш слушною 

вбачається точка зору В. І. Крупницької, яка підкреслює, що тут може йтися 

про інші ознаки доказів (як-от належність, достовірність), але аж ніяк не про 

допустимість. Якщо вказані характеристики або показання отримані 

законним шляхом, вони цілком допустимі і можуть бути виключені за 

якоюсь іншою ознакою [83, с. 81].  

Інтерес до проблеми достовірності доказів особливо гостро виник у 

період судової реформи 1864 р., коли на рівні законодавства було 

проголошено засаду вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням. До 

її дослідження зверталися такі знані правники, як Л. Є. Владимиров, 

І. Я. Фойницький, С. В. Познишев, М. С. Строгович, П. А. Лупинська, 

Л. М. Карнєєва та ін. [4, с. 322].  

Достовірність як властивість доказів визначалася науковцями по-

різному, що було пов'язано безпосередньо з рівнем розвитку юридичної 

науки, законодавчого закріплення і практичної апробації способів 

забезпечення достовірності доказів на різних стадіях кримінального 

провадження [1, с. 143]. Проте, проаналізувавши різні підходи до цього 

питання, ми дійшли висновку, що достовірність доказу в більшості випадків 

треба розуміти як відповідність його змісту об'єктивній дійсності. Оцінка 

доказів з точки зору їх достовірності полягає у вивченні особи, яка володіє 

відомостями, з позиції (а) її здатності сприймати й відтворювати інформацію, 
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(б) характеру й умов виявлення матеріального носія інформації, (в) змісту 

відомостей щодо їх послідовності, повноти, узгодженості тощо [148, с. 436]. 

Незважаючи на досить глибоку розробленість питання достовірності 

доказів на доктринальному рівні, в науці кримінального процесуального 

права все ж зустрічаються випадки ототожнення цієї властивості з іншими. 

Такого роду підхід розглядає С. А. Шейфер, де указуючи, що доказ може 

бути визнаний недопустимим, якщо застосовуваний засіб пізнання 

виявляється недостатньо ефективним [182, с. 21, 22], а також 

Д. В. Зеленський, який доводить, що до визнання доказу недопустимим має 

призводити лише таке порушення закону, яке ускладнює встановлення 

достовірності інформації [62, с. 23].  

З нашого погляду, наведені позиції дослідників доречно віднести до 

числа дискусійних. Причина, яка викликає сумніви в обґрунтованості 

розглядуваних підходів, видиться нами в нерозмежуванні вченими-

процесуалістами змісту й форми доказів, що, у свою чергу, призводить до 

змішування їх окремих ознак. Такі властивості доказів, як допустимість і 

достовірність, не є взаємокорелюючими. Як будь-який достовірний доказ 

може бути визнано недопустимим, так і чітке дотримання законодавчо 

визначеної процедури при одержанні доказової інформації не може 

гарантувати її достовірність. Як зазначає В. І. Крупницька, точне дотримання 

закону при збиранні доказів забезпечує допустимість одержаних даних, проте 

не гарантує їх достовірності. Адже учасник судочинства, допитаний з 

дотриманням усіх вимог процесуальних норм, може дати завідомо 

неправдиві показання, які в подальшому будуть спростовані іншими 

доказами у провадженні. Документ, залучений у провадження як доказ, може 

виявитися недостовірним, тобто містити неправдиву інформацію при 

справжніх реквізитах [83, с. 81]. У той же час інформація, отримана з 

порушенням процедури (незалежно від його суттєвості), може бути цілком 

достовірною [151, с. 54].  
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Свідомо допускаючи певну гіперболізацію, нагадаймо, що середньовічні 

форми одержання показань після застосування різного роду тортур з позиції 

достовірності, як правило, давали стовідсотковий результат. Проте, зважаючи 

на сучасні уявлення про процес доказування, законодавець установлює 

імперативне правило: отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або 

погрози застосування такого поводження є безумовною підставою для 

визнання їх недопустимими (п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК). Як додаткову 

аргументацію власного погляду, вкажемо, що подібних висновків доходять 

також інші дослідники. Як зазначає І. В. Абросимов, порушення 

кримінального процесуального закону, допущені при проведенні слідчих дій, 

можуть поставити під сумнів достовірність відомостей, одержаних при 

цьому, або роблять неможливим оцінку доказів на предмет їх достовірності. 

У цьому якраз і виявляється зв'язок допустимості й достовірності, але це 

стосується насамперед сторони правової й функціональної, а не змістовної, й 

має подвійну природу. Наприклад, застосування при допиті насильства, 

погроз, шантажу є порушенням установленого законом порядку проведення 

слідчої дії й конституційних прав громадян. Докази ж, отримані таким 

шляхом, можуть бути й достовірними, але в силу допущених порушень 

питання про їх оцінку на предмет достовірності вже не ставиться [1, с. 146, 

147]. 

Вивчаючи зв'язок між допустимістю й достовірністю доказів, ми 

погоджуємося з дослідниками, які доводять, що наявність сумнівів у їх 

достовірності може бути наслідком допущених при їх отриманні вимог 

кримінального процесуального закону. Але ці сумніви мають іншу природу. 

У розглядуваному ракурсі ілюстративним є такий приклад. Із матеріалів 

провадження був виключений як недопустимий протокол допиту Д. як 

підозрюваного, оскільки, як було встановлено, під час допиту він знаходився 

у стані наркотичного сп'яніння. До того ж протокол не містив указівок на 

причину ненадання допитуваному (громадянину Грузії) перекладача, від 
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послуг якого він не відмовлявся [1, с. 145, 146]. Отже, у цій ситуації 

порушення процедури призвели одночасно до позбавлення доказу 2-х 

властивостей – допустимості (оскільки закон вимагає допитувати особу, яка 

не володіє мовою судочинства, із залученням перекладача) і достовірності 

(оскільки складно стверджувати, що на запитання, поставлені незрозумілою 

для особи мовою, вона дасть відповіді, які відповідають об'єктивній 

дійсності). 

Окремими науковцями робились спроби продемонструвати 

співвідношення таких властивостей доказів, як допустимість і достовірність, 

через категорії формальної логіки. В. І. Крупницька висловлює тезу, що 

поняття «допустимість доказів» і «достовірність доказів» перебувають у 

логічному підпорядкуванні. Поняття «допустимість доказів» має більший 

обсяг і є підпорядковуючим; поняття «достовірність доказів» має менший 

обсяг і є підпорядкованим. А співвідносяться вони як загальне та його 

частина [83, с. 83]. Проте, проаналізувавши такий підхід, можемо висловити 

критичні міркування. Справа в тому, що логічне продовження тези, 

висловленої згаданою дослідницею, безумовно, призведе до висновку, що 

термін «достовірність» є одним з різновидів терміна «допустимість», що само 

по собі є сумнівним.  

На нашу думку, співвідношення властивостей доказів (у тому числі 

допустимості й достовірності) не можна розглядати у класичному (з позиції 

формальної логіки) розумінні співвідношення понять як наявності в обсязі 

декількох понять спільних елементів (що прийнято зображувати за 

допомогою кіл Ейлера). Таке співвідношення (взаємозв'язок) зумовлюється 

перш за все спільністю об'єкта, щодо якого застосовуються поняття 

належності, допустимості, достовірності та достатності застосовуються. При 

цьому вказані характеристики описують об'єкт (доказ) у різних площинах, 

що дозволяє одержати щодо нього максимально повне уявлення за всіма 

сутнісними характеристиками.  
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Поняття «достатність доказів» серед представників кримінальної 

процесуальної доктрини теж не знайшло одностайного визначення. Одні 

розуміють під ним можливість провести логічне опрацювання фактичної 

інформації відповідно до законів мислення [190, с. 7, 8]; інші – переконання в 

тому, що здійснено повне, всебічне й об'єктивне дослідження обставин 

провадження [7, с. 45]. Можна зустріти трактування достатності як 

сукупності належних, допустимих, достовірних доказів, необхідних для 

встановлення обставин кримінального правопорушення у відповідності з 

об'єктивною реальністю й винесення обґрунтованих рішень у процесі 

розслідування й розгляду кримінального провадження [84, с. 43].  

Не намагаючись навести власне тлумачення поняття «достатність 

доказів» (оскільки це не є метою нашого дослідження) і погоджуючись з 

дослідниками, які під достатністю пропонують розуміти якісну 

характеристику наявної системи доказів з позиції її придатності для 

обґрунтування того чи іншого висновку або процесуального рішення [151, 

с. 54, 55], спробуємо виявити й розглянути зв’язок цієї властивості з 

категорією «допустимість». На відміну від допустимості, яка, як було 

доведено, характеризує форму доказу, висновок про достатність доказової 

інформації завжди ґрунтується на змісті останньої. При цьому достатність, як 

правило, виявляється не у простій арифметичній сукупності певної кількості 

доказів, а в їх системі, де докази, як окремі елементи мозаїки, 

взаємодоповнюють один одного, усуваючи інформаційні прогалини. На це 

вказує ч.1 ст. 94 КПК, зобов'язуючи оцінювати докази «з точки зору 

достатності та взаємозв'язку». Отже, якщо деякі докази визнаються 

недопустимими, це означатиме втрату узгодженою моделлю низки елементів, 

що порушує її цілісність і здатність повно відтворити обставини об'єктивної 

дійсності. У цьому аспекті доволі показовим є приклад із практики. Так, у 

перебігу судового розгляду апеляційним судом Харківської області 

кримінальної справи № 1-10/11 по обвинуваченню 2-х осіб у потрійному 

вбивстві завдяки активній діяльності адвоката низка ключових доказів 
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(знаряддя злочину, деякі експертні висновки тощо) були визнані отриманими 

з порушеннями чинного законодавства, тому недопустимими. У результаті 

вилучення зазначених доказів із цілісної системи доказового матеріалу, 

зібраного органами досудового розслідування, ступінь достатності цих 

доказів значно знизився, виникли сумніви в повній доведеності вини 

обвинувачених, суд розтлумачив їх на користь підсудних, що призвело до 

винесення виправдувального вироку [12]. Таким чином, констатуємо, що 

вплив допустимості доказів на достатність їх системи має характер прямо 

пропорційного зв'язку. 

Співвідношення властивостей доказів теж викликає потребу розгляду 

питання про послідовність оцінки доказової інформації щодо тієї чи іншої 

властивості. Дискусійність цього питання у процесуальній науці 

зумовлюється відмінностями в поглядах дослідників на вагомість окремих 

властивостей доказів і на специфіку їх взаємозв'язку. Приміром, 

Л. Т. Ульянова вважає достовірність доказів первинною й найбільш 

важливою характеристикою стосовно інших властивостей. Як підкреслює 

дослідниця, при перевірці й оцінці доказів треба передовсім переконатися в 

їх достовірності, тобто в наявності або відсутності ознак, здатних викликати 

сумніви в істинності відомостей, отриманих з відповідних джерел [164, с. 79]. 

Аналогічної точки зору дотримується й О. І. Трусов [157, с. 84]. 

Заслуговує на підтримку позиція науковців, які вказують, що 

законодавець обрав найбільш оптимальний порядок оцінки властивостей 

доказів, що пояснюється їх взаємозв'язком [68, с. 85]. У ч. 1 ст. 94 КПК 

докази оцінюються з точки зору належності, допустимості, достовірності, а 

сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності і взаємозв'язку. 

Послідовність наведених правотворцем у цій статті властивостей доказів не є 

випадковою: установлення невідповідності доказу одній з перелічених ознак 

зумовлює його непридатність для використання й виключає потребу його 

оцінки щодо всіх інших властивостей.  



 71 

Першою з названих властивостей іде належність доказу. 

Контраргументом у цьому аспекті можна було б зазначити, що ця властивість 

характеризує зміст доказу, а законодавець у низці випадків дозволяє не 

досліджувати зміст доказу в разі виявлення дефекту його форми. Зокрема, 

згідно з ч. 2 ст. 89 КПК при встановленні очевидної недопустимості доказу 

під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за 

собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його 

дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате.  

І все ж, незважаючи на згадане положення КПК, належність доказу має 

розглядатися до вирішення питання про його допустимість. Якщо йдеться 

про судовий розгляд, перш ніж дослідити питання про допустимість того чи 

іншого доказу, має бути заявлено клопотання про приєднання цього доказу 

до матеріалів справи, а сторона повинна пояснити, чому, на її думку, така 

інформація має значення для кримінального провадження і які елементи 

предмета доказування завдяки їй можна встановити. Якщо ж, вислухавши 

позиції сторін, суд вирішить, що ця інформація не стосується розглядуваного 

провадження, клопотання про її залучення як доказу буде відхилено, а 

питання про її допустимість, достовірність і достатність автоматично 

знімається. Аналогічний підхід застосовується і слідчим при вирішенні 

питання про залучення доказової інформації на стадії досудового 

розслідування. Зважаючи на вказане, цілком обґрунтованим, на нашу думку, 

є висловлений у науці кримінального процесу підхід, згідно з яким оцінка 

даних з точки зору належності здійснюється на момент їх отримання [132, с. 

26]. 

Прийняття рішення про наявність зв'язку між доказом і кримінальним 

провадженням зумовлює необхідність переходу до більш ретельного 

дослідження інформації з позиції таких властивостей доказів, як 

допустимість і достовірність. Погоджуємося з правниками, які зазначають, 

що з позиції достовірності мають оцінюватися лише докази, визнані 

допустимими. Якщо ж спочатку оцінювати їх достовірність, то при 
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виключенні в подальшому з наявної системи доказів, визнаних 

недопустимими, повторно доведеться оцінювати достовірність кожного 

доказу з тих, що лишились. Однак надати адекватну оцінку доказам, що 

лишились, у тому числі тим, які спочатку були визнані недостовірними, 

суб'єктові оцінки буде вже складніше з причин психологічного характеру, 

оскільки слідчому, прокуророві й судді, як і будь-якій людині, властиві 

суб'єктивізм і певна інерція мислення. Окрім того, якщо оцінка доказу з 

точки зору допустимості здійснюється у відриві від інших доказів, що 

використовуються для встановлення наявності чи відсутності тієї ж 

обставини, і, як правило, можлива вже на етапі збирання доказів, то оцінка з 

точки зору достовірності можливе лише стосовно інших доказів і надається в 

основному наприкінці процесу доказування [83, с. 82, 83]. Отже, питання про 

істинність недопустимих доказів, а також тих, допустимість яких викликає 

сумніви, які неможливо усунути, не повинно навіть ставитись [102, с. 28]. 

І лише після здійснення аналізу форми і змісту окремих доказів щодо їх 

належності, допустимості й достовірності, коли будуть відсіяні докази, не 

відповідаючі зазначеним умовам, доцільно переходити до дослідження 

властивостей, які виявляються в їх сукупності, а саме оцінювати докази з 

точки зору достатності і взаємозв'язку. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Наука кримінального процесу дорадянської доби не здійснювала 

чіткого виділення допустимості із системи правил доказування у 

кримінальному провадженні. Індивідуалізація цієї властивості розпочалась і 

набула розвитку в радянський період: правові розробки характеризувалися 

виокремленням категорії «допустимість» із числа елементів доказового права 

й активним дослідженням її численних аспектів, що послужило підґрунтям 

для подальшої еволюції концепції допустимості доказів у сучасному її 

розумінні. 
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2. Інститут допустимості доказів, незважаючи на брак його буквального 

закріплення в тексті Конвенції, знайшов широке відбиття у практиці ЄСПЛ. І 

хоча існувала загальна тенденція невтручання останнього в питання оцінки 

допустимості доказового матеріалу й залишення цього питання за 

внутрішнім правом держав-членів Ради Європи, ЄСПЛ все ж змушений 

оцінювати законність отримання доказового матеріалу при вирішенні 

питання про додержання права особи на справедливий судовий розгляд.  

3. КПК 2012 р. забезпечив цілісність нормативно-правового 

регулювання інституту допустимості доказів: відбулося не лише структурно-

текстуальне виділення інституту допустимості, а й його легальне 

дефініціювання як у формі позитивній (допустимість доказів), так і 

негативній (недопустимість доказів). Указаний крок законодавця зумовив 

необхідність доктринального осмислення досконалості нормативних 

конструкцій, спрямованих на де ініціювання як самого інституту 

допустимості доказів, так і похідних від нього явищ. 

4. Інститут допустимості доказів є багатоаспектним правовим явищем, 

законодавча регламентація якого не обмежується лише нормами, що 

охоплюються главою 4 КПК «Докази і доказування», а включає: (а) поняття 

доказів та форм закріплення доказової інформації; (б) умови допустимості 

доказів і процедуру оцінки доказового матеріалу щодо допустимості; 

(в) правила проведення слідчих дій і фіксації доказової інформації; (г) вимоги 

щодо суб'єктів, які здійснюють збирання доказового матеріалу, питання 

відводів; (д) юридичні наслідки визнання доказу недопустимим.  

5. Зв'язок між категоріями «допустимий доказ» і «недопустимий доказ» 

забезпечується логічною операцією, яка йменується запереченням. За 

законами логіки результатом заперечення є судження прямо протилежне 

початковому: зміст поняття змінюється на протилежний, але його обсяг при 

цьому залишається незмінним; характерні ознаки, що визначали поняття, 

зберігаються в тій самій кількості, але зі зміною полярності. Проте 
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законодавчі дефініції вказаних понять у порушення законів логіки мають 

різний обсяг, що зумовлює потребу у відповідних нормативних корективах.  

6. Термін «недопустимий доказ» є некоректним з огляду на законодавче 

визначення доказів як фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК 

порядку. Докази можуть бути лише допустимими, інакше інформація не 

відповідатиме законодавчому визначенню доказу. Коректніше вести мову 

про недопустимість визнання отриманих відомостей як доказів.  

7. Із позиції допустимості всі докази з урахуванням положень чинного 

законодавства України можуть бути поділені на допустимі, недопустимі й 

умовно допустимі. Під останніми слід розуміти відомості, допустимість або 

недопустимість яких залежить не від додержання нормативно визначеної 

процедури отримання інформації, а від умов її використання. 

8. Жоден з існуючих сьогодні підходів щодо допустимості доказів не 

містить вичерпного переліку її умов. Цей факт слід розцінювати не як 

недолік роботи науковців, а як особливість досліджуваного явища: доволі 

складно передбачити всі гіпотетично можливі відхилення від установленої 

кримінальним процесуальним законом процедури збирання доказової 

інформації. Більшість науковців і практиків одностайні в розумінні базових 

умов, забезпечення яких зумовлює допустимість доказової інформації. Ці 

умови включають: (а) належне процесуальне джерело, (б) належного суб'єкта 

збирання доказів, (в) належну процесуальну форму (передбачену законом 

процесуальну дію й порядок її проведення). Варіативність окремих наукових 

підходів залежить лише від бачення автором змістовного наповнення 

вказаних умов допустимості доказів. 

9. Положення ст. 87 КПК стосовно випадків істотного порушення прав 

людини мають розглядатися одним з елементів такої умови допустимості 

доказів, як дотримання належної процесуальної форми при проведенні 

слідчих дій. 
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11. Доцільно доповнити чинний КПК положенням, що існувало в раніше 

діючому кримінально-процесуальному законодавстві й передбачало 

недопустимість існування в якості доказів тих повідомлених особою даних, 

джерело яких невідоме.  

12. Якщо відповідно до КПК 1960 р. показання осіб із фізичними вадами 

оцінювалися з позиції допустимості доказів, то розробники КПК 2012 р. 

перевели цю ситуацію у площину їх достовірності, надавши суду можливість 

спиратися на таку інформацію з урахуванням системи інших доказів.  

13. Є сенс внести зміни до ч. 2 ст. 65 КПК про встановлення заборони 

допитувати свідків, які згідно з висновком судово-психіатричної експертизи 

не в змозі правильно сприймати факти, що мають доказове значення, й 

давати показання про них. Свідчення таких осіб мають визнаватися 

недопустимими доказами з огляду на неналежну якість джерела доказової 

інформації.  

14. Доречним є поширення за аналогією висновків КСУ стосовно 

допустимості як доказів результатів ОРД (дій, що мають її ознаки) на 

правовідносини в рамках сучасного кримінального процесу в частині 

використання в якості доказової інформації результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

15. За чинним законодавством зв'язок слідчого й оперативного 

працівника фактом перебування у спільній СОГ не скасовує правила про 

необхідність письмового доручення слідчого оперативному працівникові на 

проведення тих чи інших дій. Зазначена схема, будучи прийнятною в 

епізодичних формах взаємодії, у межах СОГ перекреслює ідею оперативності 

й дублює правову підставу участі останнього в розслідуванні, яка 

встановлюється постановою про створення СОГ. Варто доповнити КПК 

положенням, згідно з яким у рамках СОГ слідчий вправі давати 

оперативному працівникові усні доручення з фіксацією цього факту шляхом 

долучення до матеріалів провадження відповідної довідки.  
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16. Пропонується внести зміни до п. 3 ч. 2 ст. 40, частин 1 і 3 ст. 41 КПК, 

ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», де вказати на 

можливість надання слідчим доручень оперативному підрозділу як на 

проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, так 

й на здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на отримання 

доказової інформації. 

17. Усі порушення процесуальної форми з позиції їх впливу на 

допустимість доказів можуть бути поділені на імперативно-істотні 

(передбачені у ч. 2 ст. 87 КПК) та диспозитивно-істотні (порушення, при 

визначенні питання щодо суттєвості яких суддя керується власним 

розсудом).  

18. Про підставу недопустимості доказів з позиції недотримання норм 

моралі при їх одержанні можна порушувати питання лише за умови 

закріплення відповідних положень у кримінальному процесуальному законі. 

Пануючі в суспільстві моральні цінності й закріплення на рівні закону 

морально-етичних елементів допустимості доказів – це взаємопов'язані 

явища, зв'язок яких може виявлятися, принаймні, у 2-х напрямках: (а) рівень 

морально-етичного розвитку соціуму зумовлює появу відповідних 

законодавчих положень, і (б) тлумачення чітко не формалізованих, оціночних 

категорій кримінального процесуального закону, спрямованих на 

регламентацію оцінки доказів щодо їх допустимості (зокрема, таких, як 

честь, гідність тощо), зумовлюється уявленнями про мораль та етику, що 

панують у суспільстві.  

19. Порівняльний аналіз елементів, які науковці включають до обсягу 

поняття «форма доказу», з критеріями допустимості доказів дозволяє 

стверджувати, що оцінка доказу щодо його допустимості здійснюється 

шляхом розкриття його форми, а не змісту.  

20. Такі властивості доказів, як допустимість і достовірність, не є 

взаємокорелюючими. Як будь-який достовірний доказ може бути визнано 
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недопустимим, так і чітке додержання законодавчо визначеної процедури 

при отриманні доказової інформації не може гарантувати її достовірності. 

21. Співвідношення властивостей доказів не можна розглядати у 

класичному розумінні (з позиції формальної логіки) співвідношення понять 

як наявності в обсязі кількох понять спільних елементів. Взаємозв'язок 

властивостей доказів зумовлюється спільністю об'єкта, щодо якого 

застосовуються поняття належності, допустимості, достовірності й 

достатності. При цьому вказані характеристики описують доказ у різних 

площинах. 

22. Достатність доказів виявляється не в простій арифметичній 

сукупності певної їх кількості, а в їх системі, де докази взаємодоповнюють 

один одного, усуваючи інформаційні прогалини. Якщо частина доказів 

визнається недопустимими, це означатиме втрату узгодженою моделлю 

низки елементів, що порушує її цілісність і здатність повно відтворити 

обставини об'єктивної дійсності. Отже, вплив допустимості доказів на 

достатність їх системи має характер прямо пропорційного зв'язку. 

23. Послідовність наведених у ст. 94 КПК властивостей доказів не є 

випадковою й відповідає послідовності оцінки суб'єктом доказування 

доказової інформації щодо тієї чи іншої властивості. Установлення 

невідповідності доказу одній з перелічених ознак обумовлює його 

непридатність для використання й виключає потребу його оцінки щодо всіх 

наступних властивостей.  
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РОЗДІЛ 2 

ВПЛИВ СПЕЦИФІКИ ОКРЕМИХ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ  

НА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОПУСТИМОСТІ
13

 

 

2.1 Допустимість показань 

Відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК показання – це відомості, які надаються в 

усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 

свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження. За 

своєю сутністю показання є відтворенням ідеальних слідів, які містяться в 

пам’яті допитуваного. Свідчення цієї особи можуть розглядатися як джерело 

доказу лише у випадках, коли вони одержані з дотриманням установленого 

КПК порядку у процесі проведення допиту – окремої слідчої (розшукової) 

дії.  

У межах дослідження впливу специфіки показань на механізм 

забезпечення допустимості цього джерела доказів, доцільно проаналізувати 

окремі аспекти додержання процедури їх отримання, які, будучи 

спрямованими на впорядкування практики реалізації окремих процесуальних 

норм, викликають науковий інтерес. Вивчення тих складників 

процесуального порядку отримання показань, які достатньо висвітлені у 

процесуальній науці й не викликають складнощів у правозастосовній 

діяльності, залишимо поза межами цієї роботи. 

Перш за все необхідно звернути увагу на те, що показання, отримані на 

стадії досудового розслідування, мають значення виключно для формування 

висновків у кримінальному провадженні і лише на стадії досудового 

розслідування. Указане твердження ґрунтується на аналізі ч. 4 ст. 95 КПК, де 

                                                 
13 Матеріал цього розділу, по суті, є практико-прикладною деталізацією загальнотеоретичних положень щодо 

умов допустимості доказів (які були розглянуті нами в підрозділі 1.2 роботи) стосовно окремих джерел доказової 

інформації. Необхідність застосування такого підходу пояснюється тим, що загальні умови допустимості доказів 

значною мірою коригуються специфікою конкретного джерела доказової інформації.  
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зазначається, що суд не вправі обґрунтовувати судові рішення, наданими 

слідчому чи прокуророві показаннями або ж посилатися на них. Неминуча 

перспектива подальшого безпосереднього дослідження судом показань 

особи, щодо якої здійснюється кримінальне переслідування, свідків, 

потерпілого й експерта не звільняє слідчого від обов’язку неухильно 

додержуватися вимог закону при отриманні відомостей від них під час 

допиту. Адже попереднє оцінювання діяння, що індивідуалізується в 

обвинувальному акті, вимагає від оцінювача врахування якості доказового 

матеріалу, про що йдеться у ст. 94 КПК
14

. Крім того, у ч. 2 ст. 86 КПК 

закріплена абсолютна заборона використання недопустимих доказів при 

прийнятті процесуальних рішень.  

За статтями 86, 87 і 95 КПК для забезпечення вимог допустимості 

показань повинні бути дотримані певні умови, а саме: показання мають бути 

одержані: (а) належним суб’єктом процесуальної діяльності, (б) від осіб, які 

відповідно до КПК можуть бути допитані (від підозрюваного, свідка, 

потерпілого, експерта), (в) виключно в результаті проведення допиту як 

процесуальної дії, (г) з дотриманням порядку проведення допиту, 

передбаченого для окремих учасників процесуальної діяльності. 

Окремі аспекти допустимості доказів (у тому числі й тих, які походять 

від осіб) нами вже детально розглянуті в межах її розкриття в першому 

розділі роботи. Так, ми вже вказували на те, за яких умов працівники 

оперативних підрозділів визнаватимуться належними суб’єктами 

доказування, досліджували процесуальну природу відомостей, отриманих не 

в ході допитів, звертали увагу на деякі деталі психічного стану допитуваної 

особи в контексті з’ясування якості джерел доказів тощо. Це дозволило в 

межах здійснюваного дослідження специфіки окремих джерел доказів 

тезисно висловити своє бачення умов їх допустимості й зосередити увагу на 

вивченні особливостей одержання показань. 

                                                 
14 Окремо в розд. 3 роботи увага буде приділена дослідженню механізму визнання недопустимими доказів на 

стадії досудового розслідування. 
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Отже, на стадії досудового розслідування належними суб’єктами, 

уповноваженими фіксувати показання, є слідчий (п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК), 

прокурор (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК) або працівник оперативного підрозділу, якому 

доручено проведення допиту (ч. 2 ст. 41 КПК). На стадії судового розгляду 

суд має безпосередньо сприймати показання (ч. 4 ст. 95 КПК). 

Допитуваними у кримінальному провадженні можуть бути лише 

психічно здорові особи, коло яких визначено в законі (підозрюваний, свідок, 

потерпілий, експерт). Якщо матеріали кримінального провадження містять 

протоколи допитів інших учасників процесуальної діяльності (законного 

представника підозрюваного, спеціаліста, понятого та ін.), виникає питання 

про їх допустимість. У ч. 2 ст. 65 КПК наводиться вичерпний перелік осіб із 

зазначенням обставин, у зв’язку з якими вони не можуть бути допитані як 

свідки. Разом із тим, у ч. 1 наведеної статті зазначається, що свідком є 

фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають 

доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для 

давання показань. Отже, у слідчого є можливість будь-яку особу (окрім 

підозрюваного, потерпілого й експерта) допитати як свідка, а наявність 

подвійного статусу в таких осіб (а саме в законного представника 

підозрюваного-свідка, спеціаліста-свідка та ін.) не суперечить вимогам 

процесуального закону. Водночас у випадках, коли сам протокол допиту 

містить у своїй назві посилання на процесуальний статус особи, який не 

визначено в ч. 1 ст. 95 КПК (наприклад, «Протокол допиту спеціаліста»), від 

процесуального керівника вимагається виконання певних дій у межах, так би 

мовити, компенсаційних повноважень з метою забезпечення чистоти 

доказового матеріалу. На нашу думку, в такому разі прокуророві належить 

ініціювати проведення повторного допиту особи як свідка. 

У якості показань можуть бути враховані тільки відомості, отримані в 

результаті проведення допиту. Інформація, яка походить від особи або яка 

отримана при проведенні інших процесуальних дій (приміром, слідчого 

експерименту, пред’явлення для впізнання тощо), має розглядатися через 
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призму допустимості такого джерела доказів, як документ. Звертає на себе 

увагу те, що одержана в такий спосіб інформація, за загальним правилом, має 

похідний характер. Здійснюючи так звані перевірочні слідчі (розшукові) дії, 

слідчий спирається на показання, вже закріплені в матеріалах кримінального 

провадження. Проте можливі випадки, коли особа (наприклад, у ході 

слідчого експерименту, що провадиться з метою перевірки показань на місці) 

повідомляє нову інформацію, не зафіксовану раніше. У такому разі по 

завершенні слідчого експерименту слідчому доцільно провести додатковий 

допит цієї особи з метою детального з’ясування нових обставин. Закріплення 

нової інформації, що походить від особи, в якості показань дозволить 

формалізувати одержані відомості в рамках належного джерела доказів. 

Інформація, що міститься у процесуальних заявах, скаргах і 

клопотаннях, не може розглядатись як показання. На наше переконання, 

використання цих носіїв інформації в якості такого джерела доказів, як 

документи не є виправданим. Особливість таких звернень полягає в тому, що 

адресант вимагає від адресата (владного суб’єкта) прийняття певного 

рішення. При цьому їх форма чітко регламентована, що свідчить про 

процедурну природу таких документів. По суті, вони стають так званими 

подразниками, що спонукають уповноваженого суб’єкта на здійснення 

процесуальних дій. Якщо ж у таких документах міститься інформація про 

обставини кримінального провадження, у слідчого, суду виникає тактична 

необхідність проведення перевірочних дій, спрямованих на безпосереднє 

отримання відомостей від первинного носія такої інформації. 

З огляду на положення, що міститься в ч. 8 ст. 95 КПК, отримання 

кримінально-значущої інформації від осіб у формі пояснень не є джерелом 

доказів. Але в судовій практиці зустрічаються випадки, коли в обґрунтування 

свого рішення судді посилаються на пояснення, досліджені ними в судовому 

засіданні. Приміром, в ухвалі Октябрського районного суду м. Полтави від 29 

вересня 2014 р. слідчий суддя, вказуючи на сукупність доказів, що 
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підтверджують вину підозрюваного,
15

 посилається, зокрема, на пояснення С. 

і Я. [170]. В обґрунтування законності наведених дій спробуємо послатися на 

ч. 4 ст. 193 КПК, де говориться, що за клопотанням сторін або за власною 

ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали (курсив – наш), що мають значення для 

вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Однак, вважаємо, 

що зміст наведеної норми має визначатися з урахуванням системного аналізу 

норм, якими встановлюються повноваження слідчого судді. Так, у п. 1 ч. 1 

ст. 178 КПК зазначається, що слідчий суддя повинен оцінювати вагомість 

наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального 

правопорушення. Значить, і дослідженню під час судового засідання 

підлягають виключно докази. Таким чином, будь-яка інформація, яка 

походить від особи і яка отримана в результаті проведення опитування 

(відібрання пояснень), а не допиту, не може бути використана при прийнятті 

будь-якого процесуального рішення. Сама ж процедура допиту особи має 

відповідати порядку, визначеному в КПК як для слідчих (судових) дій у 

цілому, так і для цієї слідчої (судової) дії, зокрема.  

Що стосується показань як джерела доказів, які отримуються в 

результаті проведення допиту, в питаннях загального порядку проведення 

слідчих (розшукових) дій вважаємо за необхідне зупинитися на часових 

межах (у процесуальному й добовому розумінні) виконання таких дій. 

Зокрема, за ч. 3 ст. 214 КПК здійснення досудового розслідування до 

внесення відомостей до ЄРДР або без такого не допускається й тягне за 

собою відповідальність, установлену законом. У ч. 8 ст. 223 КПК вказується, 

що слідчі (розшукові) дії не можуть провадитися після закінчення строків 

досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду в 

                                                 
15 Слід зазначити що само по собі формулювання «вина підтверджується…» в ухвалі слідчого судді може 

розглядатися як порушення принципу презумпції невинуватості особи. З огляду на ст. 178 КПК на слідчого суддю 

покладається обов’язок установлення лише вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального 

правопорушення. 
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передбачених ч. 3 ст. 333 цього Кодексу випадках. Будь-які слідчі 

(розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, здійснені з порушенням цього 

правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими. 

Зазначимо, що вичерпання процесуального терміну, відведеного на 

проведення досудового розслідування, як і на здійснення слідчих 

(розшукових) дій, треба пов’язувати не лише із самим закінченням строків 

останнього, а й з достроковим проведенням процедур, що свідчать про його 

завершення. Так, за п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК досудове розслідування повинно 

бути закінчено протягом 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину. Проте досить часто на практиці мають місце випадки, 

коли слідчий завершує досудове розслідування до спливу 2-місячного 

терміну. Чи можна вести мову про те, що у зв’язку з тим, що 2-місячний 

строк досудового слідства ще не минув, слідчий має змогу, незважаючи на 

те, що матеріали провадження вже направлені до суду, здійснювати будь-які 

процесуальні дії? Звичайно ж ні. Роль слідчого як особи, яка здійснює 

досудове кримінальне провадження, вичерпується саме з моменту закінчення 

досудового розслідування.  

Отже, вчинення процесуальних дій відповідно до ст. 293 КПК, а саме 

передання до суду обвинувального акта, клопотання про застосування до 

обвинуваченого примусових заходів медичного або виховного характеру, 

свідчить про настання моменту, з якого слідчому заборонено здійснювати 

будь-які слідчі (розшукові) дії в межах цього провадження. З урахуванням 

наведеного пропонуємо перше речення ч. 8 ст. 223 КПК викласти в такій 

редакції: «Слідчі (розшукові) дії не можуть провадитися після завершення 

досудового розслідування або закінчення строків досудового розслідування, 

крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною 

третьою статті 333 цього Кодексу». Формулювання наведеного положення в 

такій редакції має на меті уточнення дійсного змісту відповідної норми. 

Таким чином, de jure показання можуть бути отримані з моменту внесення 

відомостей до ЄРДР й до моменту передання до суду обвинувального акта, 
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клопотання про застосування до обвинуваченого примусових заходів 

медичного або виховного характеру. 

Щодо стосується часових меж проведення допиту протягом доби, то в ч. 

4 ст. 223 КПК міститься категорична заборона здійснення слідчих 

(розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6-ї год.). Винятком із цього правила є 

наявність невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може 

призвести до втрати слідів кримінального правопорушення або втечі 

підозрюваного. Переліку виняткових обставин, що можуть послужити 

підставою для проведення допиту в нічний час, у законі не наведено. Однак 

доцільність нічного допиту обов’язково має визначатися нагальною 

потребою досягнення однієї із цілей: необхідності запобігти втраті слідів 

кримінального правопорушення або втечі підозрюваного. Як підкреслюють 

науковці-процесуалісти, з метою забезпечення вимог допустимості таких 

показань обґрунтування проведення слідчої (розшукової) дії в нічній час 

обов’язково належить зазначати у протоколі відповідної слідчої (розшукової) 

дії [81, с. 552]. Виникає запитання: як діяти слідчому, коли особа, яка 

підлягає допиту, сама вимагає невідкладного його проведення? Наприклад, 

свідок може посилатися на небажання повторно з’являтися до слідчого або ж 

підозрюваний, вважаючи, що надані ним одразу свідчення виключають 

необхідність доставлення його до ІТТ, може наполягати на проведенні 

нічного допиту. З одного боку, при здійсненні кримінального провадження з 

огляду на те, що воно пов’язано із застосуванням імперативних 

правообмежувальних заходів, слідчий за наявності такої можливості, 

повинен ураховувати особисті інтереси осіб, залучених у сферу 

кримінального провадження. З другого ж – неможливість досягнення однієї з 

2-х цілей, визначених у ч. 4 ст. 223 КПК для невідкладного нічного допиту, 

обґрунтовано ставить під сумнів законність його проведення. Зважаючи на це 

й дотримуючись прав особи, яка підлягає допиту, для забезпечення 

допустимості майбутнього доказу слідчий, на нашу думку, має вдатися до 

таких дій. Спочатку він повідомляє особу про наявність у неї права заявити 
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про це клопотання (це стосується лише підозрюваного й потерпілого). Якщо 

суб’єкт процесуальної діяльності одразу ж звернувся з клопотанням про 

проведення нічного допиту, слідчий може невідкладно його розглянути й 

винести постанову про відмову в задоволенні клопотання, посилаючись на 

ч. 4 ст. 223 КПК. 

Розглянувши особливості порядку проведення самого допиту, 

спробуємо визначитися з тим, які процесуальні ризики існують у разі 

недотримання часових меж отримання показань, визначених у КПК. Згідно з 

ч. 2 ст. 224 КПК допит не може продовжуватися понад 2 години без перерви, 

а в цілому – понад 8 годин на день. Стосовно осіб, які не досягли 18-річного 

віку, в законі встановлені менш тривалі часові межі проведення відповідної 

слідчої (розшукової) дії. За ч. 2 ст. 226 КПК допит малолітньої або 

неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну 

годину, а загалом – понад 2 години на день. Прийнято вважати, що 

тривалість допиту визначається часом, необхідним і достатнім для одержання 

від допитуваного в розумному режимі відомостей, що мають значення для 

кримінального провадження [81, с. 557].  

У процесі інтенсивної вербальної комунікації між суб’єктами зі сплином 

певного часу увага допитуючого й допитуваного знижується, 

загальмовується розумова діяльність. До того ж в останнього може виникати 

почуття дратівливості, психологічного дискомфорту. У подібній ситуації 

вимога продовжувати відповідати на запитання може розглядатися як прояв 

недопустимого психічного впливу на особу, що місить елемент жорстокого 

поводження. Особливо це стосується суб’єктів процесуальної діяльності, не 

наділених правом відмовитися від давання свідчень. Саме тому наведені в 

законі відрізки часу, по суті є умовними процесуальними константами, що 

мають забезпечити як ефективність процесу отримання показань, так і їх 

допустимість. Виходячи з цього зробимо висновок, що відомості, одержані в 

понаднормовий для допиту час, не можуть розглядатись як доказова 

інформація. Це стосується як відомостей, отриманих після сплину загального 
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часу, відведеного для допиту, так і отриманих у разі проведення допиту без 

перерви
16

.  

Виникає запитання: чи можна вважати допустимими показання, що були 

надані до закінчення визначеного в законі часу? На нашу думку, якщо під час 

допиту мало місце порушення цього хронометражу, всі показання, одержані 

в результаті його проведення, мають визнаватися недопустимим доказом. 

Пояснюється це наступним. По-перше, в самому протоколі допиту 

фіксується лише час його початку й закінчення, а якщо слідча (розшукова) 

дія призупинялася, – час його призупинення. У разі порушення часових меж 

проведення допиту достовірно неможливо встановити, які відомості отримані 

в понаднормовий час, а які у відведений. По-друге, у КПК не передбачається 

можливості визнання доказу недопустимим у певній частині. Виділення з 

масиву відомостей, одержаних на допиті, саме тих, що відповідають вимогам 

допустимості, й тих, які не відповідають, є неприпустимим. Може виникнути 

запитання: в чому сенс визнання недопустимості таких показань? Адже в 

подальшому у процесі судового розгляду згідно з ч. 1 ст. 23 КПК суд отримує 

усні показання учасників кримінального провадження.  

Практична значимість викладеного ґрунтується на адресованій слідчому, 

процесуальному керівникові вимозі закону забезпечувати чистоту доказового 

матеріалу й обґрунтовувати свої рішення виключно законними доказами. 

Частиною 3 ст. 17 КПК проголошено, що підозра, обвинувачення не можуть 

ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, а за ч. 2 ст. 86 КПК 

недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень. Ось чому процесуальний керівник при виявленні 

подібних вад доказового матеріалу має вдатися до вжиття процесуальних 

заходів, спрямованих на усунення цих вад, тобто ініціювати проведення 

повторного допиту учасника кримінального провадження. 

                                                 
16 З огляду на те, що часові межі судового допиту законодавчо не визначені цілком справедливо відповідні 

вимоги поширювати й на них. Додатковим аргументом на користь цього є те, що обстановка судового засідання більш 

психологічно напружена для допитуваної особи, що у свою чергу, вимагає врахування її законних прав та інтересів. 
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Вважаємо за необхідне визначитись у питанні, чи повинно визнаватися 

показання допустимим джерелом доказу, якщо суб’єкт процесуальної 

діяльності скористався своїм правом відмовитися від дачі показань. Згідно з 

ч. 2 ст. 95 КПК підозрюваний, обвинувачений, потерпілий вправі давати 

показання під час досудового розслідування й судового розгляду. Це 

процесуальне положення підкріплюється відповідними процесуальними 

правами цих суб’єктів: для підозрюваного, обвинуваченого – давати 

пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення або в будь-який 

момент відмовитися від цього (п. 5 ч. 2 ст. 42 КПК); для потерпілого – давати 

пояснення, показання або відмовитися їх давати (п. 65 ч. 1 ст. 56 КПК).  

По-перше, хотілося б визначитися з обсягом наведених прав цих 

суб’єктів. Як зазначається в законі, особа, щодо якої здійснюється 

кримінальне переслідування, в будь-який момент може відмовитися давати 

показання. Що ж стосується потерпілого, то момент його відмови не 

конкретизується у КПК, а лише вказується, що він вправі відмовитися давати 

показання. Уявімо ситуацію: потерпілий надав згоду свідчити, а в процесі 

допиту змінює своє рішення й відмовляється від цього. Чи можливо в такому 

разі примусити його давати показання, посилаючись на те, що, оскільки на 

початку допиту він не скористався правом відмови від дачі показань, то їх він 

зобов’язаний давати в повному обсязі. Наша думка така: якщо слідчий, 

прокурор або суд вдадуться до подібних дій, це призведе до порушення 

процесуальних прав потерпілого. Для з’ясування дійсного обсягу 

відповідного процесуального права потерпілого на відмову від дачі показань 

потрібно визначитися з тим, чи передбачені в законі заходи впливу в разі 

такої відмови. Ні КПК, ні КУпАП, ні КК жодних приписів щодо цього не 

містять. Отже, зробимо висновок, що потерпілий, як і підозрюваний 

(обвинувачений), не обмежені у праві в будь-який момент процесуальної дії 

відмовитися від продовження допиту. Якщо ж уповноважена особа наполягає 

на продовженні допиту, її дії за наявності до того підстав можуть 

розглядатися як примушування давати показання (ст. 373 КК), а самі ж такі 
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показання мають бути визнані недопустимими з огляду на те, що вони 

одержані з порушенням права на відмову від давання показань (п. 4 ч. 2 ст. 87 

КПК) [154, c. 173]. 

По-друге, особливий інтерес викликає питання, як оцінювати 

попередньо дані показання, якщо підозрюваний (обвинувачений), потерпілий 

у ході допиту заявляє про небажання продовжувати давати свідчення. З 

одного боку, зафіксовані у протоколі допиту чи безпосередньо сприйняті 

судом показання, які він уже встиг надати, при дотриманні порядку 

проведення допиту (на досудовому слідстві або в суді) не дозволяють 

ставити під сумнів їх допустимість. Але таке твердження вважаємо 

справедливим лише щодо випадків, коли допитані особи не заперечують 

проти подальшого використання раніше даних своїх показань. Право відмови 

від давання показань, на наше переконання, має абсолютний характер. Його 

зміст полягає у можливості як утримуватися від давання свідчень, так і 

заперечувати проти використання показань раніше наданих особисто. Із 

приводу показань потерпілого у кримінально-процесуальній доктрині 

зазначається, що його показання є не тільки джерелом фактичних даних, а й 

засобом захисту своїх інтересів [148, с. 574]. Це твердження повною мірою 

може бути застосовано і щодо показань осіб, щодо яких здійснюється 

кримінальне переслідування. Розвиваючи цю думку, зазначимо, що засобом 

захисту інтересів указаних осіб належить розглядати і їх право відмовитися 

від дачі показань. Ось чому вимога підозрюваного (обвинуваченого) або 

потерпілого, адресована органу досудового розслідування або суду, не брати 

до уваги попередньо надані ним показання, повинна вважатися законною. 

Якщо ці суб’єкти процесуальної діяльності відмовилися давати показання й 

вимагають залишити поза увагою раніше дані ними свідчення, то останні не 

можуть бути покладені суб’єктами правозастосування в основу прийняття 

процесуальних рішень. Визнання ж їх недопустимими, на нашу думку, 

обґрунтовується тим, що використання таких свідчень порушує право або на 

захист (п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК – щодо підозрюваних, обвинувачених), або на 
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відмову від дачі показань (п. 4 ч. 2 ст. 87 КПК – щодо підозрюваних, 

обвинувачених і потерпілих). 

Звернімо далі увагу на з’ясування того, які ж вимоги ставляться до 

визнання допустимим такого специфічного виду досліджуваного джерела, як 

показання з чужих слів. На винятковості використання таких показань для 

доказування обставин у справі наголошується у самому законі. Так, за ч. 2 ст. 

97 КПК суд у виняткових випадках вправі визнати допустимим доказом 

показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала 

первинні пояснення, якщо вони є допустимим доказом згідно з іншими 

правилами допустимості доказів.  

У суспільстві загалом і в процесуальній науці, зокрема, склався 

неоднозначний підхід до сприйняття інституту показань з чужих слів у тому 

варіанті, в якому він закріплений у КПК. Головним аргументом 

супротивників допустимості таких показань можна вважати твердження, що 

використання показань з чужих слів, будучи винятком з принципу 

безпосередності дослідження судом доказів, по суті, зводить нанівець 

значення самої цієї засади. Як додаткові наводяться аргументи щодо браку в 

таких випадках правових механізмів забезпечення чистоти похідних доказів. 

Як зазначає О. П. Острійчук, існуюча законодавча регламентація таких 

показань свідчить про можливість урахування чуток на підтвердження 

винуватості. При цьому немає і правової гарантії забезпечення правдивості 

наданої інформації, оскільки особа, свідчення якої ґрунтується на відомостях, 

отриманих від інших осіб, не може нести відповідальність за їх 

недостовірність [108].  

Проте, як вбачається, окрім суто критичного погляду на це питання, 

може бути й дещо інша думка. Постає запитання: в якому обсязі суд 

зобов’язаний враховувати обставини, визначені в ч. 2 ст. 97 КПК, приймаючи 

рішення про допустимість такого доказу: обов’язково в їх сукупності чи 

окремі з них. Досить суперечливою видиться позиція суду, який аргументує 

необхідність урахування показань з чужих слів, посилаючись лише на їх 
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співвідношення з інтересами особи, яка надавала ці показання [165]. Сама ж 

техніка викладення процесуальної норми, що міститься в ч. 2 ст. 97 КПК, на 

нашу думку, свідчить, що від суду вимагається встановлення всіх складників 

у сукупності для можливості її застосування. При конструюванні норми 

законодавець не використовує сполучників «чи», «або», як і обороти на 

кшталт «одну з наступних підстав» тощо. А тому суд, вдаючись до 

застосування ч. 2 ст. 79 КПК, має довести наявність усіх 7-ми підстав 

урахування показань з чужих слів за правилами ч. 2 ст. 97 КПК. 

У цілому ж з урахуванням вимоги щодо безпосередності дослідження 

доказів взагалі не зовсім зрозумілою є логіка законодавця, який дозволяє 

суду у виняткових випадках визнати допустимим доказом показання з чужих 

слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні 

пояснення. З нашої точки зору, для прийняття рішення про допустимість 

розглядуваних показань має значення встановлення саме того, що первинний 

доказ втрачено або його з об’єктивних причин неможливо одержати. Саме ці 

випадки названо в ч. 3 ст. 97 КПК. У всіх інших випадках, як ми вважаємо, 

суд зобов’язаний вдатися до вжиття заходів, спрямованих на отримання 

відомостей з першоджерела. Застосування ч. 2 ст. 97 КПК не може 

виправдовуватися і принципом економії процесуальних ресурсів з огляду на 

те, що допит «похідного» свідка все ж таки провадиться. 

Таким чином, урахування показань з чужих слів є винятком з правила 

щодо безпосередності дослідження доказів судом. Такі показання належить 

брати до уваги тільки у виключних випадках, пов’язаних з неможливістю 

отримання первинного доказу іншим шляхом. На наше переконання, 

положення, що містяться в ч. 2 ст. 97 КПК, стосовно можливості дослідження 

показань з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала 

первинні пояснення, мають бути виключені. Пропонуємо абзац 1 ч. 2 ст. 97 

КПК викласти в такій редакції: «Суд має право визнати допустимим доказом 

показання з чужих слів у виняткових випадках, якщо такі показання є 

допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів». Що 
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ж стосується умов допустимості, визначених у абзаці 2 ч. 2 ст. 97 КПК, 

вважаємо, що, зважаючи на винятковість залучення в доказову діяльність 

показань з чужих слів, установлення сукупності таких умов має бути 

забезпечено в кожному конкретному випадку. 

Зауважимо, що незважаючи на неоднозначне бачення науковцями 

питання показань з чужих слів у межах процесуальних джерел доказів, у 

судах досить активно відбувається напрацювання практики застосування 

окремих положень цього інституту. Так, при вирішенні питання про визнання 

таких показань недопустимими з підстав, визначених у ч. 7 ст. 97 КПК, суди 

категоричні у своїх висновках щодо неможливості врахування показань 

слідчих, працівників оперативних підрозділів, у яких вони викладають зміст 

пояснень (показань) інших осіб [20; 32; 36; 163; 168]. Одночасно звернімо 

увагу на те, що переважна більшість подібних судових рішень свідчить, що 

суди не повною мірою використовують ресурс процесуального законодавства 

в питаннях усунення зі справи недопустимих показань з чужих слів. Як 

справедливо відзначає О. Г. Дехтяр, очевидність порушень, передбачених ч. 

7 ст. 97 КПК, свідчить про можливість визнання таких показань 

недопустимими в судовому розгляді [56, с. 86]. Згідно з ч. 2 ст. 89 КПК при 

встановленні очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд 

визнає його недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження 

такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо 

таке дослідження було розпочато. Водночас більшість вивчених нами 

судових актів свідчить, що суди нехтують такою можливістю й вирішують ці 

питання в нарадчій кімнаті при постановленні вироку. 

Науковий інтерес викликає також питання оцінки показань особи, які в 

порядку ст. 225 КПК були надані слідчому судді у процесі досудового 

розслідування. Зокрема, не виключена ситуація (власне, її допускає й сам 

законодавець, про що свідчить зміст частин 4 і 5 ст. 225 КПК), за якої особа, 

допитана в судовому засіданні під час досудового розслідування, надає 

показання у процесі основного судового розгляду. У такому разі постає 



 92 

питання стосовно допустимості показань, які особа надала слідчому судді у 

процесі досудового розслідування, й можливості їх використання судом. Як 

вбачається, показання, одержані в порядку ст. 225 КПК, не слід 

прирівнювати до тих, що надані слідчому або прокурору, а значить, і 

поширювати на них правило про неможливість суду ґрунтувати на таких 

показаннях своє рішення. Показання, надані слідчому судді під час 

досудового розслідування, за юридичною природою їх отримання й 

закріплення є тотожними тим показанням, які особа надає під час основного 

судового розгляду. Із позиції допустимості, такого роду доказовий матеріал 

нічим не поступається показанням, які свідок чи потерпілий надає у процесі 

основного судового розгляду. Тож ситуація, за якої виявлено розбіжності між 

показаннями, наданими особою в суді, й показаннями, одержаними від неї в 

порядку ст. 225 КПК при досудовому розслідуванні, по суті, є тотожною 

ситуації, за якої особа, будучи декілька разів допитаною під час основного 

судового розгляду, надає різні показання. У такому випадку суд у своєму 

рішенні повинен спиратися на показанні, що підтверджуються системою 

інших доказів, пояснивши у своїй ухвалі, чому він критично ставиться до 

показань, отриманих у процесі досудового розслідування, або, навпаки, – під 

час судового розгляду. 

 

2.2 Допустимість речових доказів 

Такому джерелу інформації, як речові докази, зважаючи на їх особливу, 

відмінну від особистісних доказів природу завжди приділялась підвищена 

увага в науці кримінального процесу. Специфіка природи вказаної категорії 

носіїв інформації, як справедливо відмічає О. Г. Шило, полягає у 

притаманній їм ознаці об'єктивності: «Інформація, яку містить речовий доказ 

і яка має значення для кримінального провадження, формується не для 

доведення її до відома органів досудового розслідування
17

 або суду, а із 

                                                 
17 Хоча в цьому аспекті можна згадати про умисну фальсифікацію речових доказів, які формуються якраз з 

метою доведення до відома органів досудового розслідування й направлення слідства в помилковому напрямку.  
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зовсім іншою метою або взагалі незалежно від волі чи бажання будь-якої 

особи» [182, с. 77]. Не вдаючись до дискусії, а лише в порядку констатації, 

відмітимо, що названа особливість юридичної (як значною мірою й фізичної) 

природи речових доказів навіть породжувала наукові течії, в рамках яких ці 

докази пропонувалося визнавати безумовно достовірними [39, с. 290, 291] і 

неспростовними 50, с. 51.  

Разом із тим сучасна юридична наука стоїть на позиції базової рівності 

всіх джерел доказів, а значить, і необхідності рівною мірою оцінювати кожен 

з них. Відповідне положення закріплено й у чинному законодавстві, де 

передбачено, що жоден доказ не має наперед встановленої сили (ч. 2 ст. 

94 КПК). Ось чому перевірка й оцінка речових доказів, у тому числі й на 

предмет їх допустимості, є невід'ємними елементами доказування. При 

цьому, як уже відмічалося, характерні особливості саме цього джерела 

доказів накладають відбиток на сприйняття його в теорії кримінального 

процесу й роботу з ним у правозастосовній практиці. Отже, в рамках цього 

підрозділу дисертації, спробуємо виокремити й описати специфіку оцінки з 

позиції допустимості саме речових доказів, виявити найбільш поширені 

проблеми й недоліки, які призводять до визнання таких доказів 

недопустимими, запропонувати власне бачення подолання існуючих у 

правозастосуванні проблем.  

Підкреслимо, що аналіз праць, присвячених порушеному питанню, 

дозволяє констатувати, що в наукових позиціях немає особливих 

розбіжностей у переліку елементів, які слід врахувати при оцінці речових 

доказів щодо їх допустимості. До їх числа, як правило, відносять: 

а) складання протоколу виявлення предметів та огляду виявленого або 

наданого предмета; б) винесення постанови про приєднання до кримінальної 

справи виявленого або наданого предмета як речового доказу; 

в) забезпечення належного зберігання таких предметів; г) дотримання правил 

провадження слідчих дій, у тому числі вимоги щодо присутності понятих; д) 

використання під час провадження у кримінальній справі досягнень науки і 
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техніки, участь у необхідних випадках спеціалістів тощо [136, с. 125, 126; 

164, с. 151; 148, с. 650. 

У цілому всі зазначені загальні рекомендації зберігають актуальність і 

сьогодні. Але з огляду на кардинальні зміни у кримінальному 

процесуальному законодавстві України кожній з них властиве нове 

нормативне наповнення, нова специфіка й нова проблематика 

правозастосування. Окрім цього, запропонований вище перелік умов 

допустимості речового доказу деякою мірою є казуїстичним, що надає змогу 

висловити пропозицію про, так би мовити, ревізію цього питання з метою 

забезпечення чіткого групування розглядуваних умов. Зокрема, взявши за 

основу критерій послідовності дії, що мають місце при залученні речового 

доказу до кримінального провадження, можна стверджувати, що спочатку 

правозастосовник обирає спосіб одержання речового доказу, потім у рамках 

застосування цього способу документально оформлює отримані предмети, 

після чого забезпечує належне зберігання цих речових доказів. Думається, 

що саме чітка відповідність кожного з названих етапів вимогам чинного 

законодавства дозволяє стверджувати про чистоту речового доказу з позиції 

допустимості.  

А. Способи отримання речових доказів. Свого часу вченими-

процесуалістами вказувалося, що важливим етапом оцінки допустимості 

речових доказів є встановлення того, що вони були залучені до 

кримінального процесу в результаті передбачених законом процесуальних 

дій. Зокрема, КПК України
18

 передбачає, що речові докази можуть бути 

залучені до кримінального процесу в результаті таких слідчих дій, як огляд 

(ст. 190 КПК), обшук (ст. 177 КПК) та виїмка (ст. 178) [82]. Згідно з ч. 2 ст. 

66 КПК речові докази можуть бути надані підозрюваним, обвинуваченим, 

його захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем та їх представниками, а також будь-якими громадянами, 

підприємствами, установами й організаціями [136, с. 125].  
                                                 

18 Ідеться про КПК 1960 р. 
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Погоджуючись у цілому з висловленою науковцями думкою, маємо 

відмітити принципові новації, які вніс КПК 2012 р. в порядок залучення 

речових доказів до кримінального провадження. Зберігши такі способи, як 

добровільне надання речових доказів (ч. 2 ст. 100), їх вилучення в порядку 

огляду або обшуку, КПК не передбачив таку слідчу дію, як виїмка, 

замінивши її на «тимчасовий доступ до речей і документів». Якщо за раніше 

діючим законодавством отримання речей і визнання їх речовими доказами 

було виключною прерогативою державно-владних суб'єктів, то зараз збирати 

речові докази через інститути добровільного надання або тимчасового 

доступу вправі також сторона захисту й потерпілий. Вилучення предметів, 

які можуть становити собою речові докази, може мати місце також у ході 

законного затримання (ст. 207 КПК) або затримання уповноваженою на те 

особою (ст. 208 КПК). 

Слід також указати, що в окремих випадках одержання речових доказів 

може здійснюватись і на підставі норм не кримінального процесуального 

законодавства, а в порядку, передбаченому іншими галузями права, 

наприклад КУпАП, підтвердженням чому може служити й судова практика. 

Звернімося до прикладу з практики. Знам'янівським міськрайонним судом 

Кіровоградської області було відхилено клопотання сторони захисту про 

визнання речового доказу – ножа – недопустимим з мотивів неналежного 

способу отримання цього доказу (оскільки ніж було вилучено в 

порядку ст. 264 КУпАП) з наступним мотивуванням: «Відповідно до п. 8 

Перехідних положень КПК, допустимість доказів, отриманих до набрання 

чинності цим Кодексом, визначаються в порядку, що діяв до набрання 

чинності цим Кодексом. Суд вважає, що в даному випадку вимоги КПК 

України (в редакції 1960 р.) не були порушені, Особа_6 була оглянута з 

дотриманням норм ст. 264 КУпАП, проведення повторного її огляду, 

повернення ножа й повторне вилучення в межах КПК було неможливе і 

свідчило б про фальсифікацію справи» [18]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2987/ed_2013_11_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#2987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4291/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#4291
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_11_19/pravo1/KD0007.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_11_19/pravo1/KD0007.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2987/ed_2013_11_19/pravo1/KD0005.html?pravo=1#2987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1
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Б. Документально-правове оформлення речових доказів. Ми 

погоджуємося з висловленою у кримінально-процесуальній науковій 

літературі позицією, що специфіка одержання і процесуального оформлення 

речових доказів свідчить, що результати оцінки останніх значною мірою 

залежать від результатів оцінювання документального фіксування дій, під 

час яких у кримінальному провадженні отримуються й закріплюються речові 

докази. Між предметом  речовим доказом – і протоколом, у якому описані 

обставини його вилучення, існує специфічний зв’язок, що відрізняється, 

наприклад, від зв’язку, існуючого між показаннями 2-х свідків-очевидців, які 

незалежно один від одного розповідають про те, що вони бачили. Цей зв’язок 

настільки важливий, що його брак або втрата означають те ж саме, що і 

втрата самого речового доказу (за відсутності протоколу) або значне 

знецінення відомостей, що містяться у протоколі (в разі втрати речового 

доказу). Інакше кажучи, повноцінними ці 2 докази є тільки тоді, коли вони 

існують разом, створюючи, умовно кажучи, один комплексний доказ, що 

складається з 2-х взаємодоповнюючих частин 136, с. 126, 127; 189, с. 135. 

Ось чому, порушення встановленого законом порядку документально-

правового оформлення речового доказу може призвести до втрати 

допустимості як самим документом (якщо такий було складено), так і 

зафіксованим у ньому речовим доказом.  

На сьогодні через призму нового кримінального процесуального 

законодавства потребують розгляду як існуючі раніше проблеми теоретико-

прикладного характеру, так і нові, породжені недосконалістю законотворчої 

діяльності. На деяких із них зосередимо свою увагу: 

а) документальне оформлення речових доказів, зібраних стороною 

захисту й потерпілим. Як уже зазначалося, новий КПК значно розширив 

право сторони захисту й потерпілих щодо збирання доказової інформації, в 

тому числі і шляхом отримання в порядку добровільного її надання або 

вилучення речових доказів через інститут тимчасового доступу. Загальною 

проблемою є те, що, зазначеним суб’єктом певних можливостей, 
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нормотворець не забезпечив їх детальною правовою процедурою 

оформлення речових доказів. Якщо для отримання або вилучення речового 

доказу слідчим чи прокурором законодавець передбачив необхідність 

складання протоколу його огляду та його обов'язкову фотофіксацію, то з 

приводу дій в аналогічній ситуації приватних суб'єктів нічого не прописано 

взагалі. На перший погляд можна було б вести мову про застосування 

аналогії закону (хоча допустимість складання протоколів такими суб'єктами 

викликає значні сумніви), проте пряма й недвозначна вказівка законодавця на 

те, що вимога протоколювання й фотофіксації стосується лише речових 

доказів, отриманих або вилучених слідчим, прокурором (ч. 2 ст. 100 КПК), 

позбавляє можливості розширювального тлумачення. Більше того, порядок 

зберігання речових доказів (який, як буде нами показано далі, теж може 

вплинути на допустимість таких доказів) урегульовано лише для державно-

владних суб'єктів
19

 [125]. Доводиться констатувати, що законодавець, 

надавши стороні захисту й потерпілим право збирати речові докази, не 

закріпив детальної процедури реалізації такого права, що, по суті, породило 

дисонанс між новоствореним підходом і науково-практичною аксіомою про 

залежність допустимості речового доказу від правильності його 

документально-правового оформлення. Як видиться, ця проблема потребує 

якнайшвидшого вирішення шляхом детальної правової регламентації 

порядку збирання й оформлення речових доказів приватними учасниками 

кримінального процесу;  

б) документування речового доказу, який надходить до слідчих органів у 

порядку добровільного надання
20

. Ця форма залучення речового доказу до 

                                                 
19 Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічного перероблення, 

знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під 

час кримінального провадження. 

20 Тут і далі ми розглядаємо випадки збирання речових доказів державно-владними суб'єктами, які ведуть 

кримінальне провадження. Випадки, у яких ми знову повертатимемося до збирання речових доказів приватними 

суб'єктами, матимуть відповідні застереження.  
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кримінального провадження взагалі прямо не передбачена КПК, а витікає з 

положень ч. 1 і 2 ст. 100, де зазначено, що речовий доказ може вилучатися на 

підставі судового рішення або бути добровільно наданий стороні 

кримінального провадження. Власне, такою досить абстрактною вказівкою й 

обмежується законодавче регулювання порядку оформлення речового 

доказу, добровільно наданого стороні кримінального провадження.  

Вивчені нами матеріали кримінальних проваджень, а також особистий 

досвід роботи здобувача у сфері кримінального судочинства надають 

можливість указати, що практика залучення речових доказів у порядку 

добровільного надання йде, принаймні, 2-ма шляхами. Перший передбачає, 

що особа, яка бажає надати речовий доказ, звертається з клопотанням 

долучити певну річ до матеріалів провадження, а слідчий, задовольнивши це 

клопотання, складає протокол огляду предмета з фото-таблицею. Другий 

полягає в тому, що особа вказує на бажання надати доказ під час проведення 

слідчої дії (допиту, слідчого експерименту тощо), про що вказується у 

протоколі відповідної слідчої дії. Після цього слідчий знову ж таки складає 

протокол огляду предмета з фототаблицею. По суті, обидва варіанти є доволі 

поширеними на практиці й у цілому відповідають вимогам КПК (тим більше 

зважаючи на так звану, м'яко кажучи, «туманність» нормативної 

регламентації з даного питання). Проте в цьому аспекті треба враховувати 

таку функцію документування речового доказу, як відображення шляху його 

надходження до матеріалів кримінального провадження. Як вбачається, у 

випадку, коли бажання надати речовий доказ анонсується особою не в 

рамках якоїсь самостійної слідчої дії, а в порядку подачі клопотання, 

доречно: (а) спочатку провести допит цієї особи (у відповідному статусі), 

відобразивши у протоколі допиту, за яких умов надана річ потрапила до неї; 

(б) після цього скласти протокол огляду речі з фототаблицею;  

в) окремі питання оформлення речових доказів, отриманих в порядку 

тимчасового доступу до речей і документів. Порядок належного 

документального оформлення речових доказів, одержаних у порядку 
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тимчасового доступу до речей і документів, викликає низку питань. Практика 

йде шляхом складання протоколу тимчасового доступу до речей (або 

протоколу вилучення речей у порядку тимчасового доступу), в якому 

безпосередньо вказується опис вилучених речей, або такий опис додається до 

протоколу як додаток. Зазначене видається цілком логічним не лише з 

урахуванням звичності такої практики ще з часів застосування виїмки за 

КПК 1960 р., а й з огляду на відповідність описаної процедури загальним 

уявленням про оформлення речових доказів, отриманих у порядку тієї чи 

іншої дії. Але варто звернути увагу на незначний на перший погляд нюанс: 

новий КПК не передбачає протоколювання процедури тимчасового доступу 

до речей і документів, зобов'язуючи особу, яка виконує відповідну ухвалу 

суду, лише «залишити володільцю речей і документів опис речей і 

документів, які були вилучені» (ст. 165 КПК). Здавалося б, що цю 

законодавчу недосконалість цілком можна виправити, складаючи протокол 

як більш вагомий документ, аніж просто опис (що, власне, й має місце на 

практиці). Проте слід пам'ятати про положення ч. 1 ст. 104 КПК, за якою хід і 

результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі у випадках, 

передбачених КПК. Отже, при формальному підході з огляду на те, що КПК 

не передбачає протоколювання тимчасового доступу, документальне 

оформлення речі протоколом тимчасового доступу є незаконним, а сам 

протокол і вилучена річ – сумнівними доказами з позиції їх допустимості. 

Проте, на нашу думку, з позиції як захисту прав власника речі, так і належної 

фіксації речових доказів при тимчасовому доступі до речей і документів все 

ж доцільно не обмежуватися складанням лише опису вилучених речей, а 

застосовувати загальний спосіб фіксації – протоколювання. Але при цьому 

слід складати не «Протокол тимчасового доступу», а «Протокол огляду 

предметів», що, з одного боку, відповідатиме вимозі ч. 1 ст. 104 КПК, а з 

другого – забезпечуватиме правильне оформлення речового доказу 

відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК.  
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Окрім зазначеного, у першому розділі дисертації нами вже зверталась 

увага з посиланням на відповідні літературні джерела на питання законності 

залучення працівників оперативних підрозділів у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 і ст. 

41 КПК до виконання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до 

речей і документів. За п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК слідчому дозволяється дати 

доручення оперативному підрозділу лише на проведення слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, а тимчасовий доступ 

до речей і документів до числа вказаних дій не належить, оскільки він чітко 

визначений у Кодексі як захід забезпечення кримінального провадження (ст. 

131 КПК) [153, с. 49].  

Нині практика правозастосування вже враховує зазначений момент, а 

залучення оперативних працівників відбувається шляхом підкріплення 

доручення слідчого оперативному підрозділу ще одним аргументом: в ухвалі 

слідчого судді відразу вказуються прізвища слідчого, який здійснює 

кримінальне провадження, й оперативного працівника, який забезпечує 

оперативний супровід. Хоча, з нашого погляду, навіть за такого підходу 

правовою підставою залучення оперативного підрозділу залишається 

доручення слідчого, отже, питання допустимості отриманих доказів є 

відкритим. Наведене, у свою чергу, є додатковим підтвердженням 

висловленого нами в першому розділі роботи висновку про доцільність 

внести відповідні зміни до п. 3 ч. 2 ст. 40, частин 1 і 3 ст. 41 КПК, ч. 4 ст. 7 

ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» з указівкою на можливість 

надання слідчим доручень оперативному підрозділу як на проведення 

слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, так й на 

здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на отримання доказової 

інформації;  

г) особливості документального оформлення речових доказів з 

урахуванням засади недоторканості права власності. Конституційні 

положення про захист права власності знайшли своє подальше розкриття й 

деталізацію на рівні галузевого, в тому числі кримінального процесуального 
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законодавства. На рівень засадничих положень винесено правило, згідно з 

яким позбавлення або обмеження права власності під час кримінального 

провадження має місце виключно на підставі вмотивованого судового 

рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК. Але як виняток на 

підставах і в порядку, передбачених КПК, допускається тимчасове вилучення 

майна без судового рішення (ст. 16 КПК). Це правило, будучи загальним, 

знаходить втілення в окремих положеннях кримінального процесуального 

закону, в тому числі тих, що регулюють порядок документального 

оформлення речових доказів. У ч. 2 ст. 168 КПК встановлено, що тимчасове 

вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Частиною 7 ст. 

236 КПК закріплено, що вилучені речі й документи, що не входять до 

переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі суду про 

дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. По 

суті, аналогічне правило передбачено і щодо речей, що вилучаються при 

огляді: вилучені речі й документи теж вважаються тимчасово вилученим 

майном (ч. 7 ст. 237 КПК).  

Таким чином, за логікою законодавця правильне документальне 

оформлення речей, вилучених під час огляду, а також речей, які були 

вилучені в результаті обшуку, але при цьому не входили до перелічених в 

ухвалі суду на проведення обшуку, передбачає необхідність звернення 

слідчого, прокурора протягом доби до слідчого судді з клопотанням про 

арешт вилученого майна (ч. 5 ст. 171 КПК), яке розглядається судом 

протягом 72 годин (ч. 6 ст. 173 КПК). Якщо цього не виконано, майно 

повинно повертатися власникові (п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК). Вищенаведений, на 

перший погляд абсолютно чіткий законодавчий алгоритм на практиці 

породжує цілком виправдані запитання, на які й досі немає однозначної 

відповіді. 

По-перше, відсилка до інституту тимчасового вилучення майна 

зобов'язує враховувати ч. 1 ст. 167 КПК, де визначення останнього 

трактується як «фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, 
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користуватися й розпоряджатися певним його майном до вирішення питання 

про арешт майна або його повернення». Складається враження (яке, як буде 

показано далі, реалізується практичними працівниками), що звертатися до 

суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час 

огляду або обшуку
21

, потрібно лише в тому разі, якщо його власникові 

надано процесуальний статус підозрюваного. 

По-друге, за п. 3 ч. 1 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про 

арешт майна серед іншого повинні бути зазначені документи, що 

підтверджують право власності на таке майно. Урахування вказаного 

небезпідставно підводить до висновку, що звертатися до суду з клопотанням 

про накладення арешту на вилучене під час огляду або обшуку майно 

необхідно (й можливо) лише в тому разі, якщо власник вилученого майна 

відомий (що вкрай рідко має місце, наприклад, під час огляду місця події). 

Існування таких «питань без відповідей» на практиці породило 

діаметрально протилежні підходи до документального оформлення 

предметів, вилучених при огляді, а також речей, які були вилучені в 

результаті обшуку, але при цьому не входили до числа предметів, 

перелічених в ухвалі суду на обшук. В одних випадках брак інформації про 

власника й (або) відсутність в останнього статусу підозрюваного призводить 

до того, що арешт на вилучену річ не накладається, а її оформлення здійснює 

слідчий або прокурор шляхом винесення постанови про визнання її речовим 

доказом і долучення до матеріалів провадження
22

. В інших же аналогічних 

ситуаціях інститути тимчасового вилучення й арешту майна застосовуються 

незалежно ні від процесуального статусу володільця, ні взагалі від наявності 

інформації про володільця предметів. На підтвердження висловленого 

наведемо цитати з 2-х судових рішень.  

                                                 
21 Майно, яке не було вказане в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку.  

22 Відмітимо, що такий процесуальний акт взагалі не передбачено новим КПК (на відміну від КПК 1960 р.), хоча 

не можна стверджувати, що це є порушенням, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК постанова виноситься у випадках, 

передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. 
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Ухвалою Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області необхідність накладення арешту на вилучені 

предмети лише за умови інформації про власника й наявності у нього статусу 

підозрюваного була обґрунтована наступним чином. «У судовому засіданні 

захисником було заявлено клопотання про визнання протоколу огляду місця 

події від 12.08.2013 р. про огляд і вилучення пістолета моделі МР 654К, 

калібру 4,5 мм, заводський НОМЕР_1 виробництва Байкал "Росія" та 

висновку судово-балістичної експертизи за №53/07-58 від 23.08.2013 р. 

недопустимими доказами, що не підлягають дослідженню під час судового 

розгляду. У судовому засіданні слідчий, будучи допитаним у якості свідка, 

пояснив, що ним дійсно було складено протокол огляду від 12.08.2013 р., де 

зазначено про тимчасове вилучення вказаного пістолета. Арешт на пістолет 

він не мав можливості накласти, оскільки в нього не було документів про 

право власності кого-небудь на вказаний пістолет, а обвинуваченому ще не 

було повідомлено про підозру. Наступного дня пістолет було направлено на 

експертизу, після проведення якої його було визнано речовим доказом. 

Прокурор також заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що 

пістолет було вилучено згідно з протоколом огляду, його вилучення 

відбувалось у представника охорони; документів, що підтверджували право 

власності на пістолет у нього не було. При вилученні пістолета квитанції на 

його придбання й документів з технічними характеристиками, в Особи_1 не 

було. Особі_1 на той час про підозру не було повідомлено. Указане 

унеможливило звернення слідчого з клопотанням до суду про накладення 

арешту на майно. Після проведення експертизи пістолет було визнано 

речовим доказом. До теперішнього часу правовстановлюючих документів на 

нього не надано. Судом установлено, а сторонами не оспорювалось, що 

слідчий не мав правовстановлюючих документів на вказаний пістолет, не 

знав кому він належить. Також на той момент Особі_1 не було повідомлено 

про підозру. Таким чином, суд вважає, що за ст. 100 КПК України слідчий не 

мав можливості повернути пістолет володільцеві, оскільки той ще не був 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_779/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#779


 104 

визнаний речовим доказом, не було встановлено його власника. Звернення до 

суду з клопотаннями про … накладення арешту теж з указаних вище 

обставин було неможливе. Отже, очевидної недопустимості доказу не 

встановлено, а тому суд вважає необхідним відмовити у задоволенні 

клопотання» [169]. 

Протилежний підхід продемонстрував Червонозаводський районний суд 

м. Харкова, який наклав арешт на всі предмети, які були вилучені при 

обшуку, але не були вказані в ухвалі суду на проведення обшуку. Так, 

ухвалою слідчого судді було встановлено наступне. «Процесуальний 

керівник прокуратури Харківської області старший радник юстиції Особа_1 

звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. В 

обґрунтування він зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської 

області перебувають матеріали досудового розслідування 

№ 12013220140001199 від 25.10.13, за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України. 04.12.13 

на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.11.13 було 

проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz GL 350 CDI», під час якого 

виявлено й вилучено мобільний телефон NOKIA 1280 imei 1 із сім-карткою 

оператора мобільного звязку «МТС» № 1, мобільний телефон NOKIA 1280 

imei 2 із сім-карткою оператора мобільного звязку «МТС» № 2, флеш-карту 

Kingston DT R400 16 Gb червоно-чорного кольору, спецодяг – жилет і 

сорочку помаранчового кольору, розписку на аркуші паперу А-4 з 

рукописним текстом, розхідну накладну № 7385 від 11.01.13, гарантійний 

талон магазину металлодетекторів «Лопата», візитну картку магазину 

«Лопата». Згідно із п. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі й документи, які 

не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в 

ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, і які не належать до предметів, 

вилучених законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 

Беручи до уваги, що зазначені предмети можуть нести в собі інформацію 

щодо протиправної діяльності Особи_2, Особи_3, Особи_4, і що у своїй 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_57/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#57
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_984/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#984
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1837/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1837
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сукупності їх втрата перешкодить розслідуванню вказаного кримінального 

провадження, слідчий суддя вважає клопотання про арешт вищезазначеного 

майна обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню» [171]. 

Найбільш негативним моментом у такій ситуації є те, що обидва 

вищенаведені рішення тією чи іншою мірою спираються на закон і що в 

реаліях дії чинного КПК доволі складно оцінити кожну позицію як 

однозначно «правильну» або «неправильну». Констатуємо, що в 

розглядуваному питанні мають місце неоднозначність нормативної 

регламентації й колізія законодавства, усунути які можливо шляхом внесення 

відповідних змін до КПК. Поряд із цим треба пам'ятати, що боротьба із 

законодавчими колізіями передбачає не лише їх усунення зазначеним 

шляхом (що, безперечно, є найбільш оптимальним варіантом), а й їх 

подолання шляхом нормотворчої інтерпретації, зокрема, через призму 

основоположних засад тієї чи іншої галузі права. У цьому питанні, як 

вбачається, доречно звернутися до ч. 6 ст. 9 КПК, де передбачено: якщо 

випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють 

питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади 

останнього, визначені ч. 1 ст. 7 КПК. При цьому одна з таких засад, як вже 

було відмічено, декларує позбавлення або обмеження права власності під час 

кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового 

рішення (ч. 1 ст. 16 КПК).  

Своєрідним підтвердженням допустимості накладення арешту на 

предмет, власник якого невідомий, є наявність у КПК, по суті, аналогічного 

за своєю правовою природою випадку, що дозволяє обмежувати право 

власності за браком інформації про власника. Ідеться про ч. 11 ст. 100 КПК, 

якою дозволяється застосовувати спеціальну конфіскацію предметів, 

незважаючи на те, що достовірної інформації про власника предметів немає. 

Схожий напрямок міркувань можна зустріти в нових наукових працях, 

присвячених питанням оформлення речових доказів. Наприклад, О. Г. Шило 

абсолютно правильно відмічає, що будь-який спосіб примусового вилучення 
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речового доказу «передбачає або отримання ухвали слідчого судді до 

проведення процесуальної дії, або подальше винесення ухвали слідчого судді 

про арешт тимчасово вилученого майна. Така нормативна конструкція 

пояснюється тим, що вилучення речей і документів обмежує конституційне 

право власності, а тому його має бути забезпечено судовим контролем – 

попереднім або наступним» [182, с. 82].  

Зважаючи на факт неоднозначної законодавчої регламентації в питанні 

документального оформлення предметів, вилучених при огляді, і предметів, 

які вилучені під час обшуку і які не належать до переліку, щодо якого прямо 

надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, і 

враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК, доречно керуватися загальною 

засадою, згідно з якою позбавлення або обмеження права власності у процесі 

кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого 

судового рішення. Отже, допустимість таких речових доказів з позиції 

правильного документального оформлення вимагає винесення ухвали 

слідчого судді про накладення арешту
23

;  

д) винесення постанови «про визнання речовим доказом і приєднання до 

матеріалів кримінального провадження». Якщо винесення такої постанови за 

часів дії КПК 1960 р. було чітко передбачено його ч. 1 ст. 79, то нове 

кримінальне процесуальне законодавство такої вимоги не містить. Разом із 

тим доведений до автоматизму у слідчих і прокурорів навик виносити таку 

постанову в кожному випадку оформлення речового доказу за інерцією 

продовжує спрацьовувати й сьогодні. Не цитуючи окремих судових рішень 

(усі вони в цьому аспекті є однотипними, оскільки лише констатують факт 

винесення слідчими розглядуваних постанов без оцінки таких дій), вкажемо 

лише на масовість складання цього процесуального документа [22; 167; 172]. 

Справедливо відмітити, що необхідність винесення постанови про визнання 

предмета речовим доказом обстоюється й окремими дослідниками. 

                                                 
23 Хоча, маємо визнати, що такий підхід також не є ідеальним, оскільки відкритим залишається питання стосовно 

повернення речі, власник якої невідомий, якщо суд відмовив у накладенні арешту.  
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Наприклад, О. Ю. Хахуцяк доводить: якщо слідчий (прокурор) отримує 

певний матеріальний об’єкт, що має значення для кримінального 

провадження, він зобов’язаний після проведення огляду або дослідження 

цього предмета (якщо немає підстав на повернення його володільцеві) 

направити його на збереження до компетентних осіб, де він має знаходитися 

до прийняття судом кінцевого рішення. Отже, слідчий (прокурор) визнає за 

необхідне скласти постанову про долучення до провадження речового доказу 

й передає разом з копією постанови предмет на збереження компетентним 

особам, які, отримавши його й постанову слідчого, повинні надати 

останньому квитанцію про одержання речового доказу. З урахуванням 

викладеного пропонується внести доповнення до ч. 3 ст. 98 КПК України, де 

передбачити таке: "Слідчий, прокурор після проведення усіх необхідних дій з 

матеріальним об’єктом, який має значення для кримінального провадження, 

виносить постанову про його залучення до провадження як речового доказу". 

Це доповнення КПК України, по-перше, надаватиме речовому доказу його 

реального юридичного значення; по-друге, стане гарантією належної 

правової процедури кримінального провадження [177, с. 47, 48].  

Висловлюючи власну думку, відмітимо, що вищенаведена наукова 

позиція значною мірою є раціональною і не позбавленою практико-

прикладного підґрунтя. Проте брак у новому кримінальному процесуальному 

законодавстві вказівки на обов'язок слідчого виносити розглядувану 

постанову все ж є не випадковістю, а органічним складником цілісної 

концепції, яка доволі влучно описана у вже згадуваній нами роботі 

М. Є. Шумила: «У ході досудового розслідування сторони збирають 

матеріали про джерела майбутніх доказів – носіїв даних про факти й 

обставини, що підлягають доказуванню. Зібрані сторонами матеріали … 

можуть визнаватися доказами за результатами їх інтерпретації лише судовим 

органом» [187, с. 41]. На сьогодні винесення слідчим постанови про визнання 

предмета речовим доказом хоч формально й не суперечить законодавству 

(зважаючи на ч. 3 ст. 110 КПК), проте не відповідає новітній концепції 
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сприйняття доказів у цілому. Наявність або відсутність такого документа в 

матеріалах кримінального провадження (на відміну, наприклад, від 

протоколу слідчої дії, в рамках якої предмет вилучався
24

 [17]) не впливає на 

допустимість предмета як речового доказу 
25

 [136, с. 126, 127].  

В. Зберігання речових доказів. Слід погодитися з висловленою у 

кримінально-процесуальній доктрині думкою, згідно з якою однією з вимог 

допустимості саме речового доказу є дотримання належного порядку його 

зберігання, що виключає можливість підміни, заміни, пошкодження або 

втрати ним суттєвих для кримінального провадження ознак 148, с. 650. 

«Оскільки речові докази мають нерозривний зв'язок з обставинами минулого, 

– як цілком слушно вказує О. Г. Шило, – вони є незамінними, тому їх втрата 

або суттєве пошкодження призводять до неможливості відтворення речового 

доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли формувався цей 

доказ» [182, с. 77]. 

Чинним законодавством передбачено, що речові докази повинні бути 

належним чином упаковані й опечатані. Спосіб упаковки має забезпечувати 

неможливість підміни або зміни вмісту без порушення її цілісності, а також 
                                                 

24 Судова практика йде шляхом однозначного визнання недопустимими речових доказів, щодо яких немає 

протоколу слідчої дії, в рамках якої такий доказ було здобуто. Наприклад, вироком Здолбунівського районного суду 

Рівненської області (21 червня 2013 р., справа № 1-195/11) було встановлено: «вилучені в господарстві ОСОБА_4 

плоскогубці, щодо яких відсутній письмовий протокол слідчого чи іншої уповноваженої на його складання особи, та 

проведені з ними дослідження /висновки експертів/ не мають юридичної сили». 

25 Слід відмітити, що навіть за часів дії КПК 1960 р. висловлювалася думка, що брак постанови про визнання 

речовим доказом і приєднання його до матеріалів справи не можуть бути підставою для визнання доказу недопустимим. 

Як указував С. М. Сівочек, відсутність у кримінальній справі постанови про приєднання речового доказу не є 

безумовною підставою визнання його недопустимим. Законодавство України не передбачає конкретного терміну 

приєднання до справи речового доказу, як і не вимагає, щоб таку постанову було винесено саме тією посадовою особою, 

яка одержала його під час слідчої чи судової дії. Отже, виходячи зі змісту Закону, речовий доказ може бути приєднаний 

до кримінальної справи постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду в будь-який 

час провадження у кримінальній справі. Безперечно, він має бути приєднаним до справи якомога швидше, бо саме після 

цього матеріальний об’єкт набуває свого процесуального, доказового значення, а тому затягування з його приєднанням 

неприпустиме. Разом із цим таке порушення може бути усунуте шляхом винесення відповідної постанови.  
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схоронність вилучених (отриманих) речових доказів від пошкодження, 

псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають 

доказове значення
26

 [125]. 

Практика визнання доказів недопустимими за критерієм неналежної 

упаковки і зберігання є доволі обширною, а перелік окремих випадків 

змусить нас відійти від аналітико-узагальнюючого підходу в дослідженні й 

наблизитися до казуїстичних форм викладення матеріалу (що, думається, 

дещо знизить рівень науковості роботи). А тому в рамках цього питання 

вважаємо за необхідне вказати лише на той факт, що при вирішенні питання 

про визнання доказу недопустимим за ознаками неналежного зберігання суди 

керуються в першу чергу критеріями суттєвості допущеного порушення. 

Проілюструвати зазначену тезу можна шляхом наведення 2-х судових 

рішень, в одному з яких порушення вимог до упаковки речового доказу 

призвело до визнання його недопустимим. Так, вироком апеляційного суду 

Харківської області було встановлено, що «у протоколі огляду й вилучення 

за місцем проживання Особи_9 ножа з чорною ручкою вказано, що цей ніж 

було поміщено в поліетиленовий пакет і опечатано біркою з підписами 

учасників вилучення (т. 2 а.с. 112). Однак в описовій частині висновку 

імунологічної експертизи вказано, що ніж надійшов на дослідження в 

пакунку з паперу білого кольору, перев'язаному ниткою чорного кольору, 

обклеєному прозорою липкою стрічкою типу «скотч» (т. 3 а.с. 261-264). 

Різний опис упаковки ножа свідчить про те, що, можливо, він 

перепаковувався, а тому твердження підсудних, що на ніж після його 

вилучення були нанесені сліди крові потерпілих, є обґрунтованими» [12]. 

Натомість при формально схожій, але іншій за сутністю ситуації суд цілком 

обґрунтовано відмовив у визнанні недопустимим речового доказу, вказавши, 

                                                 
26 Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічного перероблення, 

знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під 

час кримінального провадження. (Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: 

пост. КМУ від 19.11.2012 р., № 1104). 
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що він «не вбачає істотним порушенням, яке може вплинути на визнання 

недопустимим доказу, факт помилки номеру автомашини відображеного на 

бирці опечатування речових доказів, де вказано номер автомобіля Номер_2, 

хоча він згідно з протоколом огляду й фототаблиці до нього є Номер_3. 

Помилка в одній цифрі, на думку суду, беззаперечно, є технічною помилкою, 

яка не впливає на висновки про допустимість речових доказів у справі» [31]. 

Підсумовуючи викладене, вкажемо, що правила забезпечення 

допустимості речових доказів при їх процесуальному формуванні, як і 

специфіка оцінки їх допустимості судом, значною мірою зумовлюються 

об'єктивною природою цього джерела доказової інформації. Безпосередній 

вплив на допустимість речового доказу має обрання належного способу 

отримання предмета, його документально-правового оформлення й 

подальшого зберігання.  

 

2.3 Допустимість документів 

Зважаючи на перелік об'єктів, які з позиції КПК слід відносити до 

документів (ч. 2 ст. 99), останні, напевне, є найбільш об'ємною категорією 

серед джерел доказів, передбачених кримінальним процесуальним 

законодавством України. Безумовно, це, у свою чергу, породжує значний 

пласт проблемних питань, які можуть бути розглянуті щодо цього джерела 

доказової інформації в тому числі й через призму допустимості. З 

урахуванням установлених обмежень щодо обсягу рукопису дисертації і з 

огляду на те, що низка доволі різноманітних аспектів порушеного питання 

вже розглядалася дослідниками як на загальному дисертаційному рівні [58; 

66], так і на рівні вивчення окремих проблемних питань [57; 58; 139], 

вважаємо за виправдане дещо їх звузити, зате чітко окреслити предмет 

нашого наукового пошуку в даному напрямку. У даному підрозділі роботи 

зупинимося лише на розгляді проблем, виявлених нами при узагальненні 

судової практики, яка виникла на підставі положень нового кримінального 
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процесуального законодавства і є неоднозначною, що вимагає поглибленого 

наукового аналізу й дозволяє сформулювати певні узагальнюючі висновки. 

А. Вплив форми і змісту документа на його допустимість як доказу. 

Будучи послідовними, нагадаймо, що в першому розділі дисертації нами 

висловлювалася позиція, стосовно якої при оцінці кожного доказу та чи інша 

його юридична властивість (належність, допустимість, достовірність, 

достатність) пов'язана або з формою доказу, або з його змістом. У деяких 

випадках на визнання доказу допустимим чи недопустимим можуть 

вплинути як недоліки оформлення доказової інформації в матеріальному 

носії, так і специфіка її змісту. Особливо яскраво, з нашого погляду, ця теза 

виявляється саме в такому джерелі доказової інформації, як документи, з 

нижченаведених причин. 

По-перше, за законодавством документом є матеріальний об'єкт, 

спеціально створений для збереження інформації (ч. 1 ст. 99 КПК). 

Відображення інформації в ньому є планованим і прогнозованим процесом 

(на відміну, приміром, від відображення інформації в пам'яті свідка або на 

поверхні речового доказу), а тому її формування має здійснюватися 

відповідно до існуючих правил стосовно складання того чи іншого 

документа. Досить часто судова практика йде шляхом визнання документів 

недопустимими доказами, спираючись виключно на формальні критерії. Так, 

вироком Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області 

недопустимим доказом була визнана виписка з особистого рахунку, оскільки 

вона не була підписана й завірена уповноваженою особою [37]. 

Тростянецький районний суд Вінницької області «визнав недопустимим і 

відхилив як доказ обвинувачення, дані, одержані органом досудового 

розслідування під час огляду місця події, оскільки дата складання протоколу 

містить виправлення, що унеможливлює встановити дату проведення слідчої 

дії [33] і т. п. 

По-друге, допустимість документа як доказу може залежати, як уже 

відмічалося, від змісту закріпленої в ньому інформації. З огляду на 
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положення КПК і з урахуванням судової практики слід указати на 2 варіанти 

впливу змістової частини документа на його допустимість. Насамперед 

відмітимо, що змістову частину документа (наприклад, такого, як протокол 

слідчої дії) складають не лише результати, отримані внаслідок проведення 

дії, а й опис самого процесу отримання доказової інформації. Дуже часто 

документ визнається недопустимим доказом на підставі наявної у ньому 

інформації щодо порядку проведення процесуальної (або іншої) дії, яка 

свідчить про допущення порушень процедури, хоча сам документ, як 

матеріальний носій, при цьому може бути оформленим бездоганно. Так, при 

вирішенні однієї з кримінальних справ вироком Керченського міського суду 

АРК було визнано недопустимим доказом протокол слідчої дії з таким 

обґрунтуванням: «Зі змісту протоколу проведення слідчого експерименту від 

29.05.2013 р. судом визнано, що у протоколі взагалі бракує будь-яких 

підписів підозрюваного. Відповідно, суд доходить висновку, що 

підозрюваному не були роз’яснені його процесуальні права, в тому числі 

його право на захист, що визнається судом істотним порушенням прав 

людини й основоположних свобод. Також зі змісту протоколу встановлено, 

що в порушення вимог ч. 7 ст. 223 КПК України при проведенні слідчого 

експерименту був присутній лише один понятий, що було підтверджено 

останнім в судовому засіданні» [19]. 

Окрім цього, в деяких випадках наявна в документі інформація 

змістового (а не процедурного) характеру є такою, що заборонена для 

використання в доказуванні (див. ст. 88 КПК), а значить, перетворює 

документ на недопустимий доказ (про це детальніше йтиметься далі).  

Отже, підсумовуючи викладене, сформулюємо висновок: допустимість 

документа як доказу у кримінальному процесі рівною мірою залежить як від 

його зовнішнього оформлення, так і від змісту й характеру інформації, 

закріпленої в такому документі.  

Б. Допустимість документів, що характеризують особу підозрюваного, 

обвинуваченого. Однією з доволі яскравих новацій не лише в доказовому, а й 
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у кримінальному процесуальному праві є положення, закріплені у ст. 88 КПК 

2012 р., які регулюють питання допустимості доказів, що стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого.  

Перш ніж перейти до розкриття нормативного змісту вказаних положень 

закону і проблем, що виникають з їх практичною реалізацією, маємо 

зауважити, що названа стаття значною мірою є винятком з обґрунтованої 

нами в першому розділі роботи тези з приводу того, що на предмет 

допустимості доказ оцінюється шляхом аналізу його форми, а не змісту. За 

загальним правилом, приймаючи рішення про допустимість або 

недопустимість того чи іншого доказу, суд звертає увагу передусім на 

додержання процедури його отримання й закріплення (тобто на форму), а 

зміст самої інформації враховується для оцінки доказу щодо вимог 

належності, достовірності й допустимості. Проте у випадку, передбаченому 

ст. 88 КПК, рішення про визнання доказу допустимим чи недопустимим 

приймається з урахуванням саме особливостей його інформаційного 

наповнення й мети, з якою суб'єкт доказування прагне використати цей 

доказ.  

Як доводить аналіз судової практики, інформація, що характеризує 

особу обвинуваченого, в переважній більшості міститься в матеріальних 

носіях, які КПК відносить до такого джерела доказів, як документи. Це 

можуть бути: раніше винесені судові вироки, протоколи адміністративних 

правопорушень, довідки із судів і слідчих органів з приводу попередньої 

діяльності з розгляду діянь, учинених підозрюваним, обвинуваченим, 

відповіді на запити до УІТ УМВС щодо попередніх судимостей особи тощо. 

Доходимо висновку, що з огляду на положення ст. 88 КПК особливості 

доказової інформації як критерій допустимості доказу в першу чергу 

стосуються такого джерела доказів, як документи, що є вагомою підставою 

для розгляду вказаного питання в межах цього підрозділу дисертації.  

Нагадаймо, що саме ретельне вивчення положень цієї статті надало нам 

можливості в першому розділі роботи обґрунтувати тезу про необхідність 
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виділення такої категорії доказів, як «умовно допустимі» (відомості, 

допустимість або недопустимість яких залежить не від дотримання 

нормативно визначеної процедури отримання інформації, а від умов її 

використання). Зазначений висновок ґрунтувався на положеннях ч. 2 та ч. 3 

ст. 88, що передбачають випадки визнання допустимими доказової 

інформації, переліченої у ч. 1 розглядуваної статті КПК. Такими, так би 

мовити, реабілітаційними підставами для відомостей, що стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого, є:  

– сторони погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими (п. 1 

ч. 2 ст. 88);  

– вони подаються для доказування того, що підозрюваний, 

обвинувачений або діяв з певним умислом і мотивом, або мав можливість, 

підготовку, обізнаність, потрібні для вчинення ним відповідного 

кримінального правопорушення, або не міг помилитися щодо обставин, за 

яких він учинив кримінальне правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 88);  

– докази надає сам підозрюваний, обвинувачений (п. 3 ч. 2 ст. 88);  

– підозрюваний, обвинувачений використав подібні докази для 

дискредитації свідка (п. 4 ч. 2 ст. 88);  

– інформація є доказом щодо певної звички або звичайної ділової 

практики підозрюваного, обвинуваченого і використовується для доведення 

того, що вчинене кримінальне правопорушення узгоджувалось із цією 

звичкою підозрюваного, обвинуваченого (ч. 3 ст. 88). 

Треба відмітити, що незначна за своєю кількістю, але все ж наявна на 

сьогодні судова практика дозволяє наголосити на складності для судів 

застосування окремих положень (зокрема п. 2 ч. 2 ст. 88) через їх нечіткість. 

У деяких випадках суди визнають особливості раніше вчинених особою 

злочинів (так званий почерк злочину) як факт, що дає можливість, 

застосувавши п. 2 ч. 2 ст. 88 КПК, використати документи з такою 

інформацією як доказ винності обвинуваченого у розглядуваному злочині. 

Так, вироком Краматорського міського суду Донецької області це правило 
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свого часу було застосовано з такою інтерпретацією: «Відповідно до ст. 88 

КПК України докази, які стосуються судимостей підозрюваного, 

обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, які не є предметом 

цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або 

окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на 

підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Докази й відомості, передбачені ч. 1 цієї 

статті, можуть бути визнані допустимими, якщо: вони подаються для 

доказування того, що підозрюваний, обвинувачений або діяв з певним 

умислом чи мотивом, або мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні 

для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або не міг 

помилитися щодо обставин, за яких він учинив це кримінальне 

правопорушення. Судом приймається за доказ вирок апеляційного суду 

Донецької області від 31 липня 2002 р. щодо Особи_2 за ст. 94 КК України (в 

ред. 1960 р.), який свідчить, що попереднє вбивство Особа_2 учинив 

аналогічним чином, а саме роздяг свою жертву, заподіював їй тілесні 

ушкодження взутими ногами в життєво важливі органи, в такий же спосіб 

намагався опритомнити потерпілу, поливаючи її водою» [24]. Інший приклад: 

Московським районним судом м. Харкова інформація про схожість почерку 

попередніх правопорушень підсудного з особливостями вчинення 

розглядуваного судом злочину не була врахована як обставина, що надає 

доказу ознак допустимості, що суд пояснив так: «Твердження потерпілого 

щодо того, що з аналізу попередніх вироків, ухвалених стосовно 

обвинуваченого Особа_5, випливає, що останній зазвичай учинював злочини 

разом з іншими особами, що свідчить про вчинення ним дійсного злочину 

спільно з іншими особами (а саме Особою_6 і третьою невстановленою 

особою) не може бути визнано допустимим доказом, оскільки згідно з ч. 1 ст. 

88 КПК України докази, що стосуються судимостей підозрюваного, 

обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, які не є предметом 

цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_689/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#689
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_689/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#689
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окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на 

підтвердження його винності у вчиненні кримінального правопорушення. 

Винятків з указаного правила, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 88 КПК, які 

дозволили б визнати допустимими вказані докази, судом не встановлено» 

[30]. 

Ознайомлення із переліченими умовами визнання допустимим доказів, 

що стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого вимагає звернути увагу 

на суттєву схожість умов, що містяться в п. 2 ч. 2 ст. 88 і в ч. 3 ст. 88 КПК. 

Більше того, системний аналіз судової практики доводить, що аналогічні за 

своєю природою обставини – такі, як учинення обвинуваченим аналогічних 

або подібних правопорушень у минулому, – в одних випадках розцінюються 

судами як інформація, що свідчить про можливість, підготовку, обізнаність, 

потрібні для вчинення особою кримінального правопорушення (тобто 

застосовується п. 2 ч. 2 ст. 88 КПК), у других – як інформація, що є доказом 

щодо певної звички або звичайної ділової практики підозрюваного, 

обвинуваченого й використовується для доведення того, що розглядуване 

судом кримінальне правопорушення узгоджувалось із цією звичкою 

підозрюваного, обвинуваченого (тобто застосовується ч. 3 ст. 88 КПК), у 

третіх – має місце одночасне посилання суду як на п. 2 ч. 2 ст. 88, так і на ч. 3 

ст. 88 КПК.  

Приміром, при розгляді апеляції на вирок Семенівського районного суду 

Полтавської області апеляційний суд Полтавської області встановив: 

«Відповідно до ст. 88 КПК України докази щодо певної звички або звичайної 

ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими для 

доведення того, що розглядуване кримінальне правопорушення узгоджується 

із цією звичкою підозрюваного, обвинуваченого. Матеріали кримінального 

провадження свідчать, що обвинувачений – Особа_1 раніше притягався до 

адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства, а саме 

за ч. 4 ст. 85 КУпАП, яке полягало в незаконному вилові ним риби 21.05.2011 

р. близько 5.00 год. на р. Сулі біля с. Горошено у водоймі Сулинського 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_689/ed_2014_02_23/pravo1/T124651.html?pravo=1#689
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_981982/ed_2014_02_23/pravo1/KD0005.html?pravo=1#981982
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держзаказника із застосуванням 2-х сіток. Як і в даному випадку, так і у 

випадку від 12.04.2013 р., встановленому судом першої інстанції, 

обвинувачений – Особа_1 займався незаконним виловом риби в 

забороненому місці, в заборонений час і забороненими знаряддями лову, а 

саме сітками» [166]. 

Відмінну від вищенаведеного прикладу кримінальну процесуальну 

кваліфікацію знаходимо у вироку Ленінського районного суду м. Луганська: 

«Як доказ суд також приймає копію вироку Ленінського районного суду 

м. Луганська від 26.04.2007 р. щодо Особа_4 за частиною 2, 4 ст. 190 КК 

України (т. 2, а.с.225). Згідно з частинами 2 і 3 ст. 88 КПК України докази й 

відомості, що стосуються судимостей обвинуваченого, які не є предметом 

цього кримінального провадження, можуть бути допустимими, якщо вони 

подаються для доказування того, що обвинувачений діяв або з певним 

умислом і мотивом, або мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні для 

вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або не міг 

помилятися щодо обставин, за яких він його вчинив. Докази щодо певної 

звички або звичайної ділової практики обвинуваченого є допустимими для 

доведення того, що це кримінальне правопорушення узгоджувалось із цією 

звичкою обвинуваченого. Зміст указаного вироку вказує саме на те, що 

раніше обвинувачений Особа_4 вже був засуджений за вчинення 

шахрайських дій стосовно декількох потерпілих при наданні ним юридичних 

послуг у спосіб, аналогічний з розглядуваним кримінальним 

правопорушенням, тобто шляхом отримання від потерпілих великих сум 

грошових коштів і передачі їм під виглядом наданих юридичних послуг 

підроблених офіційних документів. На думку суду, це теж є допустимим 

доказом того, що обвинувачений – Особа_4 діяв з певним умислом і 

мотивом, мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні для вчинення ним 

інкримінованих по даному провадженню кримінальних правопорушень, і не 

міг помилятися щодо обставин, за яких він учинив ці кримінальні 

правопорушення, а це вже і є його певною звичкою» [27]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2014_04_27/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2014_04_27/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010
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Викладені вище теоретичні міркування і приклади з правозастосовної 

практики дозволяють констатувати суттєву схожість юридичної природи 

обставин, названих у п. 2 ч. 2 ст. 88 і в ч. 3 ст. 88 КПК. Їх законодавче 

розміщення в межах відокремлених структурних елементів КПК дає підстави 

для помилкового розуміння їх як принципово відмінних. З нашого погляду, 

доречно порушити питання про об'єднання вказаних нормативних положень 

у межах одного законодавчого припису. Для цього слід усунути ч. 3 ст. 88 

КПК, а п. 2 ч. 2 ст. 88 викласти в такій редакції: «2) вони подаються для 

доказування того, що підозрюваний, обвинувачений (а) або діяв з певним 

умислом і мотивом, або (б) мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні 

для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або (в) не 

міг помилитися щодо обставин, за яких він учинив відповідне кримінальне 

правопорушення, або (г) кримінальне правопорушення, яке є предметом 

розгляду, узгоджується із певною звичкою або звичайною діловою 

практикою підозрюваного, обвинуваченого»
27

. 

Продовжуючи аналізувати положення ст. 88 КПК, розкриваючи її 

значення для визнання документів недопустимими доказами, доречно 

наголосити, що практика правозастосування демонструє необхідність 

указівки на те, що докази, що стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого, визнаються недопустимим, лише якщо суб'єкт доказування 

прагне їх використати для доведення вини особи. Натомість, як правильно 

зазначається в окремих наукових юридичних джерелах, «законодавець 

обмежує використання цих доказів лише для підтвердження винності 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

тобто обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК. Для встановлення інших 

обставин, які входять до предмета доказування, заборони щодо визнання цих 

доказів недопустимими немає» [78, с. 189].  

                                                 
27 Внутрішня нумерація складників надається нами лише для полегшення сприйняття тексту в межах дисертації й 

не передбачається в тексті запропонованої статті (зважаючи на суперечливість такого підходу, традиційному у плані 

побудови тексту приписів у КПК). 
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Підкреслимо, що такі елементи предмета доказування, як обставини, 

впливаючі на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризуючі особу обвинуваченого, обтяжуючі або пом'якшуючі 

покарання (п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК), можуть установлюватися з допомогою 

документів, що містять інформацію, яка стосується особи обвинуваченого в 

розумінні ст. 88 КПК. Як на доволі ілюстративний факт слід указати на 

відмінності у сприйнятті різними учасниками процесу доказування 

висловленої нами тези. Підтвердженням наведеної позиції є погляд на неї 

суддів, тоді як окремі адвокати дотримуються підходу про цілковиту 

неможливість використання таких даних у кримінальному провадженні. 

Прикладом зазначеному може служити мотивувальна частина вироку 

Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, де вказано: 

«Захисником у клопотанні зазначено, що в матеріалах кримінального 

провадження є відповіді на запити про судимість обвинуваченого (а.с.246-

247) (лист СВ ЛВ на ст. Дніпропетровськ УМВС України на Придніпровській 

залізниці (а.с.248), вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська й 

довідка апеляційного суду Дніпропетровської області), які в своїй сукупності 

містять відомості про минулі судимості обвинуваченого. Указані документи, 

на думку захисника, не можуть бути визнані доказами по даній справі і 

враховані при її розгляді, оскільки їх допуск буде сприяти побічним 

міркуванням і упередженості при прийнятті рішення по справі. Подання 

стороною обвинувачення доказів негативної репутації обвинуваченого для 

доведення можливого вчинення ним розглядуваного кримінального 

правопорушення є спробою створити упереджене ставлення до нього суду. 

Суд не погоджується з позицією захисника із таких міркувань. Статтею 88 

КПК України передбачено, що докази, які стосуються судимостей 

підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, які 

не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо 

характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є 

недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_689/ed_2014_02_23/pravo1/T124651.html?pravo=1#689
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обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. З урахуванням 

вищевикладеного зазначені документи не використовуються судом на 

підтвердження винуватості обвинуваченого, а враховуються лише як 

характеризуючий його матеріал з метою правильної кваліфікації злочину» 

[25]. 

В. Найменування документа як критерій його допустимості. У межах 

розгляду порушеного питання є сенс відмітити, що серед проаналізованих 

нами кримінальних проваджень непоодинокими були випадки, коли 

предметом обговорення сторонами й вирішення судом був такий критерій 

допустимості документа, як його найменування. На перший погляд цей 

нібито поверхневий і несуттєвий чинник у низці випадків призводив до 

визнання доказу недопустимим, а подекуди (з урахуванням недопустимості 

деяких інших доказів) – й до винесення виправдувального вироку [12]). 

Ретельне вивчення судової практики дає можливість зробити висновок, що 

неналежне найменування документа як доказу в одних випадках може бути 

не чим іншим, як технічною або свідомою (але добросовісною) помилкою 

правозастосовника, а подекуди – умисним кроком, спрямованим на 

маскування здійснених або планованих порушень прав людини.  

Прикладом першої ситуації може служити вирок Червонозаводського 

районного суду м. Харкова, в якому « недопустимим доказом було визнано 

"Акт добровільно виданих грошових коштів", притому, що вказаний акт не є 

процесуальним документом у розумінні КПК України, оскільки не відповідає 

формам фіксування кримінального провадження згідно зі ст. 103 КПК 

України» [35]. Вважаємо, що вказане рішення суду, будучи цілком 

виправданим з формальної точки зору, все ж може викликати деякі сумніви з 

огляду на критерій істотності порушення при визнанні доказу недопустимим. 

У цьому випадку помилка слідчого мала характер добросовісної (в силу 

недосвідченості), при цьому не мало місце порушення прав людини при 

одержанні доказової інформації, а достовірність останньої також була 

забезпечена. Посилання ж суду на закріплені в КПК форми фіксації 
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кримінального провадження зобов'язує вказати на одне з положень КПК, яке 

є неоднозначним і викликає складнощі у практиці правозастосування (на що 

ми вже частково звертали увагу). Так, згідно з ч. 1 ст. 104 КПК «у випадках, 

передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії 

фіксуються у протоколі». Інакше кажучи, при буквальному розумінні цього 

припису протокол може складатися лише в чітко передбачених КПК 

випадках, а це означає, що питання про законність протоколювання слідчих 

(розшукових) дій, стосовно яких КПК прямо не передбачив складання 

протоколу (приміром, під час допиту), і про оформлення, залучених у 

кримінальне провадження доказів шляхом добровільного їх надання тією чи 

іншою особою залишаються відкритими. Не зупиняючись детально на 

зазначених проблемах (вони в тій чи іншій мірі вже були розглянуті нами при 

дослідженні окремих питань допустимості доказів), зауважимо, що подібні 

ситуації, як видиться, мають оцінюватися не виключно з формальної позиції, 

а через призму істотності допущеного порушення, його впливу на 

дотримання прав та свобод людини й забезпечення достовірності отриманої 

інформації.  

Водночас, як уже зазначалося, на практиці зустрічаються й випадки, 

коли так звані «помилки», допущені в найменуванні документа є умисним 

кроком, спрямованим на маскування здійснених або планованих порушень 

прав людини. Показовим у цьому аспекті є вирок апеляційного суду 

Харківської області, в якому суд дійшов висновку, що обшук житла особи 

був замаскований під огляд місця події зі складанням відповідного протоколу 

огляду, який суд з урахуванням указаного визнав недопустимим доказом 

[12]. Вбачається, що такого роду невідповідності в найменуванні документа 

мають зовсім іншу правову природу, мають характер істотних порушень прав 

людини, а значить, повинні оцінюватися судами як  підстава для визнання 

доказу недопустимим.  
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2.4 Допустимість висновків експертів 

За чинним кримінальним законодавством висновок експерта – це лише 

одне з передбачених джерел доказів, а тому за правилом про брак у будь-

якого доказу наперед установленої сили теоретично останній не має жодної 

переваги перед іншими формами доказової інформації. Практика ж 

правозастосування доволі часто (в чому дисертант неодноразово 

переконувався на власному досвіді) відходить від зазначеного 

доктринального постулату. Указане знаходить вираження в підсвідомому 

сприйнятті слідчими, прокурорами, суддями експертного висновку як більш 

вагомого доказу порівняно з іншими, зважаючи на те, що в такому випадку 

інформація походить від фахівця з вузькою спеціалізацією. Показово, що на 

цей аспект свого часу звернув увагу й ВСУ, відмітивши, що іноді всупереч 

закону суди розглядають висновки експертів як джерела доказів, що мають 

перевагу над іншими доказами, без належної їх перевірки й оцінки або 

переоцінюють доказове значення ймовірних висновків [126]. 

Якщо сьогодні зазначену вище ситуацію можна спостерігати лише на 

рівні правосвідомості окремих практичних працівників (оскільки як у науці, 

так і в законі положення про необхідність оцінки кожного доказу щодо всіх 

його властивостей є беззаперечним), то ретроспективний науковий погляд 

надає можливості виявити доктринальні обґрунтування безапеляційності 

висновку експерта як джерела доказу. У дорадянську добу окремими 

вченими-правниками обстоювалась позиція, що висновки експерта мають 

сприйматися суддею як завідомо якісний доказ, який не потребує судової 

оцінки. Як указував Л. Є. Владимиров, «експерти, які обґрунтовують свої 

висновки на підставі якої-небудь науки, є науковими суддями, вирок яких є 

вирішенням спеціального питання у справі. Цей вирок приймається за доказ. 

Але він служить доказом не тому, що судді і присяжні дійсно переконалися в 

науковій правильності такого висновку, а й тому, що він виходить від 

спеціалістів, які мають усі дані для ґрунтовного вирішення питання. Судді і 

присяжні не можуть осягнути таємниці науки протягом одного судового 
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засідання, вони не в змозі критично ставитися до експертизи, для розуміння 

підстав якої необхідні роки наукових занять. Їм залишається тільки прийняти 

авторитетну вказівку експерта. Суд самостійний у виборі експертів. Але коли 

останні обрані, суддя іде за ними, як сліпий за своїм проводирем» Цит. за: 

136, с. 107.  

У подальшому ж цей підхід не знайшов свого розвитку, а в доктрині 

кримінального процесу міцно укоренилась діаметрально протилежна позиція. 

Дослідники цього питання переконували, що всі учасники кримінального 

провадження, які приймають юридично значимі рішення, зобов'язані 

дослідити перебіг експертного доказування, його логіку, з'ясувати, якими 

саме науковими й методичними положеннями користувався експерт, 

переконатись у повноті й обґрунтованості його висновків. А тому позиція 

експерта перш ніж лягти в основу юридичного висновку повинна бути 

«просіяна» через внутрішнє переконання слідчого, прокурора, судді [150, 

с. 226], оскільки, якби висновок експерта був кінцевим вирішенням питань 

кримінального провадження й не підлягав перевірці й оцінці судом, експерт 

був би вище суду, а його висновок був би формальним доказом, який зв'язує 

внутрішнє переконання судді [144, с. 434]. Як резюме може бути наведена 

точка зору правознавців, які доводять, що експертний висновок, як і інші 

джерела доказів, може виявитися неякісним або неправильним з доволі 

різних причин: неякісними можуть бути вихідні дані, недопустимою – форма 

їх процесуального існування, ненадійною – застосована методика. І, врешті-

решт, експерт, як і будь-яка людина, не застрахований від помилок, а тому 

його висновок, як і будь-який інший доказ, має ретельно і критично 

перевірятися й оцінюватися 105, с. 40; 136, с. 110.  

Цілком погоджуючись із наведеними позиціями, допускаємо, що 

спрямування правозастосовниками менших зусиль на перевірку експертних 

висновків пояснюється не лише авторитетністю цього джерела, а й його 

специфікою, яка, у свою чергу, значно ускладнює перевірку й оцінку 

порівняно з іншими джерелами доказів. У зв'язку із цим відмітимо, що у 



 124 

науці кримінального процесу і криміналістики висловлювались обґрунтовані 

точки зору щодо надзвичайної складності [76, с. 27], а подекуди й об'єктивної 

неможливості повноцінно оцінити висновок експерта слідчим, прокурором, 

суддею.  

А. Р. Белкін зазначав, що в підручниках з кримінального процесу, в 

методичних посібниках слідчим і суддям рекомендується під час оцінки 

висновку експерта як джерела доказів виходити з оцінки компетенції 

експерта, який провадив експертне дослідження, із сучасного рівня 

застосованих методів розслідування, повноти, логічної й наукової 

обґрунтованості його висновків тощо. Практика ж переконливо свідчить, а 

опитування працівників слідства й суду підтверджує, що в більшості 

випадків з усього висновку експерта слідчого й суд цікавлять лише підсумки. 

Оцінка суб’єктами доказування цього висновку зазвичай зводиться лише до 

перевірки повноти останнього, його форми й відповідності іншим доказам у 

справі. Слідчий і суд, як правило, можуть оцінити лише повноту висновку 

експерта, перевіривши, чи на всі поставлені запитання дано відповідь, і 

усвідомивши їх характер. Можуть вони також оцінити й дотримання 

експертом необхідних процесуальних вимог, і наявність у висновку всіх 

необхідних реквізитів. Орган, який призначив експертизу, продовжує вчений, 

не в змозі оцінити ані наукову обґрунтованість висновків експерта, ані 

правильність вибору й застосування ним методів дослідження, ані їх 

відповідність сучасним досягненням певної галузі знань, оскільки для такого 

оцінювання цей орган повинен мати ті ж самі пізнання, що й експерт. 

Існуюча ж форма висновку не дозволяє оцінити навіть компетенцію експерта, 

який провадить дослідження, оскільки містить указівки лише на характер 

його освіти і стаж роботи. Проте ані перше, ані друге ще не свідчить про те, 

що експерт достатньо професійно вирішив саме це експертне завдання, 

оскільки про його компетентність у питаннях конкретного експертного 

завдання неможливо обґрунтовано міркувати на підставі цих даних. Отже, 

підводить підсумок А. Р. Бєлкін, аргументи на користь можливості 
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повноцінної оцінки слідчим і судом висновку експерта дуже далекі від життя, 

від реальної слідчої й судової практики. На думку науковця, в законі, 

уникаючи лицемірних формулювань, слід чітко визначити ті критерії, якими 

слідчому й суду належить керуватися під час оцінки висновків експерта, 

причому критерії реальні й загальнодоступні. Слід також визначити порядок 

використання із цією метою допомоги (консультацій) незалежних 

спеціалістів, які залучаються до оцінки висновків [136, с. 110, 111].  

При всій повазі до автора й цілком визнаючи логічність викладеної ним 

точки зору, все ж вважаємо за доцільне відмітити її невиправдану 

песимістичність. Як вбачається, конструкція змагальної процедури судового 

розгляду, а значить, використання процесуальними опонентами всього 

наданого їм арсеналу засобів спростування позиції протилежної сторони, 

доволі ефективно застосовується і при критичній оцінці висновку експерта. 

Не зупиняючись на подробицях, відмітимо лише, що породження сумнівів у 

доказовому значенні експертного висновку часто досягається (а) допитом 

самого експерта (зокрема, за умови попередньої консультації допитуючого зі 

спеціалістом відповідного фаху), (б) наданням науково-консультативного 

висновку, в якому детально описуються недоліки експертного висновку, 

(в) замовлення альтернативної експертизи з наданням суду її висновку. Як 

бачимо, висновок експерта має бути оцінений з точки зору всіх вимог, що 

висуваються до доказової інформації, в тому числі з позиції допустимості.  

Як слушно зазначається в науковій правовій літературі, аналіз 

дотримання процесуального порядку проведення експертизи включає 

встановлення: (а) дотримання процесуального порядку підбору матеріалів 

для експертизи, особливо одержання зразків для порівняльного дослідження; 

(б) законності призначення експертизи, в тому числі дотримання 

встановлених вимог під час винесення постанови (ухвали) про її 

призначення; (в) додержання процесуального характеру роз’яснення 

експерту його прав та обов’язків; (г) наявності всіх необхідних за законом 

реквізитів висновку як процесуального акта 136, с. 111; 150, с. 219.  
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Системне вивчення практики експертної діяльності, а також судової 

практики допомогло зробити низку узагальнень з виокремленням найбільш 

поширених недоліків правозастосування, які в результаті призводять до 

втрати експертними висновками своєї доказової цінності саме з позиції 

допустимості. Зупинимось на них детальніше. 

А. Недопустимість висновку експерта внаслідок недопустимості об'єкта 

експертного дослідження. Така ситуація (до речі, прямо передбачена в ч. 5 ст. 

101 КПК) є доволі поширеною на практиці. Найчастіше висновок експерта 

суди визнають недопустимим з огляду саме на недопустимість об'єкта 

експертного дослідження. Як уже відмічалось, пояснюється це тим, що 

оцінка інших джерел доказів (які, як правило, одночасно є й об'єктами такого 

дослідження) є значно простішим, аніж оцінка безпосередньо експертного 

висновку. Значно рідше останній оцінюється як недопустимий сам по собі, 

оскільки для цього потрібно знати тонкощі призначення і проведення 

експертиз як у цілому, так і окремих їх видів (про що йтиметься далі). 

Звертаємо увагу на те, що висновок експерта визнається недопустимим 

незалежно від правої правової природи джерела доказів, яке було об'єктом 

експертного дослідження, і причин визнання вказаного об'єкта недопустимим 

доказом (які, у свою чергу, можуть бути найрізноманітнішими). Значний 

масив судової практики із цього питання дозволяє проілюструвати 

висловлене нижченаведеними посиланнями на відповідні рішення:  

– вироком Балтського районного суду Одеської області встановлено, що 

«висновки судово-автотехнічних експертиз № 347 від 08.02.2005 р., № 1226 

від 14.02.2006 р., № 397/411 від 04.02.2013 р. і № 912 від 12.03.2013 р. слід 

визнати недопустимими доказами у зв’язку з тим, що вихідні дані для їх 

проведення було взято з протоколу додаткового огляду місця події від 

05.01.2005 р., який теж не може бути визнаним допустимим доказом. Крім 

того, для експертиз № 397/411 від 04.02.2013 р. та № 912 від 12.03.2013 р. 

вихідні дані були надані з процесуальних дій, які також проводилися не 
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уповноваженою на те особою – стажистом прокуратури Балтського району 

Одеської області» [13]; 

– Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у своєму 

рішенні вказав, що «висновки експертів обґрунтовуються на копіях медичних 

документів, добутих органом досудового розслідування у спосіб не 

передбачений чинним законодавством, мають бути визнані недопустимими 

доказами і виключені з числа доказів, що підлягають дослідженню у 

кримінальному провадженні»
 
[25]; 

– Тростянецький районний суд Вінницької області критично оцінив і 

«визнав недопустимим доказом висновки експертизи, оскільки вони 

ґрунтуються на незаконно вилучених під час проведення огляду місця події 

протоколах про адміністративні правопорушення щодо Особи 1 й Особи 2» 

[33]; 

– вироком Ладижинського міського суду Вінницької області результати 

експертизи оцінено як недопустимий доказ, оскільки «суд визнав 

недопустимими доказами вилучені для експертизи зразки змивів з долонь і 

пальців Особи 1, оскільки відібрання зразків здійснено з грубим порушення 

порядку, встановленого КПК України» [26]; 

– вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області 

встановлено, що «у зв'язку з тим, що вилучення грошових коштів 

провадилося на підставі ухвали слідчого судді в іншому кримінальному 

провадженні, яке не стосувалось Особи 1, суд доходить висновку, що їх 

вилучення було здійснено з порушенням вимог КПК, а тому згідно зі 

статтями 86 і 87 КПК України як доказ по кримінальному провадженню 

щодо Особи 1 є недопустимим. З урахуванням того, що предмет, 

досліджуваний експертним шляхом (грошові кошти), як зазначено вище, 

отриманий з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, 

висновок № 2/408 від 17.05.2013 р. (а.с.70-82) є також недопустимим 

доказом» [23]. 
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Цікавим з точки зору теорії кримінального процесу в рамках 

розглядуваного питання є з'ясування природи причинно-наслідкового зв'язку 

між недопустимістю об'єкта експертного дослідження й експертного 

висновку. На перший погляд ідеться про застосування правила «плодів 

отруєного дерева»: інформація (висновок експерта), отримана завдяки 

недопустимому доказу (об'єкту експертного дослідження) також є 

недопустимою. Проте, як видиться, в цій ситуації причинно-наслідковий 

зв'язок має дещо іншу правову сутність, пояснення якої можна знайти, 

звернувшись до теорії класифікації доказів. Однією із загальноприйнятих 

класифікацій є поділ усіх доказів на особистісні, що походять від людей, і 

речові, які є предметами матеріального світу, що стали об’єктами 

протиправних посягань, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, 

предмети, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості про 

факти й обставини, що встановлюються під час кримінального провадження 

[78, с. 185]. Питання ж щодо місця такого джерела, як висновок експерта, у 

зазначеній класифікації залишається відкритим. На нашу думку, його не 

можна однозначно віднести ані до особистісних доказів, ані до речових з 

огляду на їх особливу правову природу. Варто погодитися з точкою зору, за 

якою висновок експерта поєднує в собі, з одного боку, виявлення і 

встановлення якісних ознак, властивих тим чи іншим предметам (тобто 

експерт сприймає речові докази), з другого ж – сам висновок є його 

особистісною позицією. Ось чому висновок експерта не вкладеться в рамки 

класифікації за таким критерієм [161, с. 202].  

Спираючись на висловлене, можемо констатувати, що правова природа 

висновку експерта як джерела доказу є комплексною, оскільки нерозривно 

поєднує елементи як об'єкта експертизи, так і особистого бачення фахівця, 

який його досліджує. Отже, причинно-наслідковий зв'язок між 

недопустимістю об'єкта експертного дослідження й експертного висновку є 

більш тісним, аніж у випадках застосування правила «плодів отруєного 

дерева». Об'єкт експертного дослідження, органічно пов'язаний з експертним 
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висновком, є невід'ємним елементом його правової природи, тоді як правило 

«плодів отруєного дерева» стосується в першу чергу інформаційних зв'язків 

між доказами, що самі по собі є взаємно відокремленими.  

Б. Порушення порядку залучення експерта (призначення експертизи). За 

справедливим зауваженням дослідників, оцінюючи висновки експерта, 

необхідно встановлювати, чи були дотримані права підозрюваного під час 

залучення експерта і проведення ним експертного дослідження. Надання 

підозрюваному можливості реально реалізувати свої права при проведенні 

експертизи є гарантією не тільки забезпечення його інтересів, а й успішності 

й доброякісності такої експертизи, достовірності її висновків [136, с. 111; 

145, с. 133]. За часів дії КПК 1960 р. це теоретичне положення викликало 

насамперед згадку про право підозрюваного (обвинуваченого) ознайомитися 

з постановою про призначення експертизи, а значить, існував і 

кореспондуючий обов'язок слідчого ознайомити підозрюваного 

(обвинуваченого) із цим документом (ч. 2 ст. 197 КПК 1960 р.). Ось чому, 

правозастосовна практика в більшості випадків розцінювала відступ від 

зазначених положень закону як підставу для визнання експертного висновку 

недопустимим доказом у силу порушення процедури призначення 

експертизи. Ілюстрацію цього знаходимо в одному з винесених у період дії 

попереднього кримінального процесуального законодавства вироків 

Голосіївського районного суду м. Києва, в якому порушувалося питання про 

визнання експертного висновку недопустимим доказом з таких причин: «При 

призначенні первинної й додаткової експертиз слідчим порушено права 

обвинуваченого, передбачені ст. 197 КПК України, оскільки постанови про 

призначення таких експертиз, винесені відповідно 19.07.2010 р. і 17.09.2010 

р., були надані обвинуваченому для ознайомлення лише 16.10.2010 р. 

Указана обставина позбавила обвинуваченого можливості заявляти відводи 

експертові, ставити додаткові запитання, надавати додаткові пояснення, 

брати участь у проведенні експертом низки досліджень тощо» [15]. 
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Натомість КПК 2012 р. не містить обов'язку слідчого ознайомлювати 

підозрюваного з постановою про призначення експертизи. Певний аналог 

раніше існуючого положення можна угледіти (щоправда, в досить, так юи 

мовити, розмитому вигляді) в ч. 2 ст. 111 КПК, де зазначено, що 

«повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення 

процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях 

не є обов'язковою», і в п. 10 ч. 2 ст. 42 КПК, згідно з яким підозрюваний має 

право «під час проведення процесуальних дій ставити запитання, надавати 

свої зауваження й заперечення». Не вдаючись до полеміки з приводу причин, 

які змусили законодавця відмовитися від раніше існуючого правила
28

, 

висловимо думку, що цей крок не є виправданим з позиції забезпечення 

права на захист і вимог об'єктивного й неупередженого розслідування. Отже, 

з нашого погляду, є сенс у законодавчому відновленні зазначеного 

нормативного положення. При цьому відмітимо, що надання підозрюваному 

можливості поставити запитання експертові й за часів дії чинного КПК 

вважається в судовій практиці вагомим елементом забезпечення права цієї 

особи на захист, порушення якого тягне за собою визнання отриманих 

доказів недопустимими. Так, оцінюючи допустимість доказів у рамках 

розгляду одного з кримінальних проваджень, Балтійський районний суд 

Одеської області дійшов переконання, що «висновок судово-автотехнічної 

експертизи № 7123 від 12.04.2013 р. не може бути прийнятим як доказ у 

зв’язку з тим, що експертизу проведено з грубим порушенням права на 

захист підозрюваного, оскільки, при її призначенні не були враховані 

питання підозрюваного, які він ставив у неодноразових своїх клопотаннях, 

чим було порушено ст. 42 п. 10 КПК України» [13]. 

                                                 
28 Такою причиною, зокрема, може бути надання стороні захисту можливості самостійно замовити експертизу й 

поставити перед експертом усі запитання, які сторона захисту вважає необхідними. Але навіть за такої спроби 

виправдати новий законодавчий підхід залишається відкритим питання про можливість підозрюваним заявити відвід 

експертові, якому слідчий доручає проведення експертизи.  
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Розглядаючи далі порушене питання в руслі ретроспективно-

порівняльного аналізу, нагадаємо, що згідно з ч. 6 ст. 75 КПК 1960 р. 

існувало правило, відповідно до якого повторна експертиза могла бути 

доручена лише іншому експерту (експертам). На відміну від свого 

попередника, чинний КПК не містить аналогічної норми. У той же час судова 

практика йде шляхом визнання експертного висновку недопустимим 

доказом, якщо повторна експертиза призначалась тому ж самому експертові. 

При цьому в обґрунтування своєї позиції суд посилається на підзаконні 

нормативно-правові акти, якими регламентується порядок проведення 

окремих видів експертиз [21]. 

В. Порушення процедури проведення експертизи (експертного 

дослідження). Якщо порядок призначення експертизи (залучення експерта) є 

суто кримінальним процесуальним моментом отримання доказів з 

використанням спеціальних знань, то процедура її проведення значною 

мірою передбачає дотримання норм спеціально-технічного характеру. Базові 

правила порядку проведення експертизи регулюються кримінальним 

процесуальним законом, а їх порушення призводить до визнання 

недопустимими отриманих результатів експертного дослідження. Частиною 

3 ст. 101 КПК закріплюється, що експерт дає висновок від свого імені й несе 

за нього особисту відповідальність (аналогічна норма, до речі, містилась у ст. 

75 КПК 1960 р.). Недотримання цього правила служить підставою для 

визнання експертного висновку недопустимим доказом, підтвердження чому 

знаходимо в судовій практиці. Так, вироком Менського районного суду 

Чернігівської області критично оцінено допустимість експертного висновку з 

огляду на те, що при проведенні експертизи «було встановлено низку 

порушень вимог чинного законодавства, зокрема , огляд об'єкта здійснював 

експерт Д., дослідження – експерт Ч., а експерт С. – перевірку написаного 

(так пояснила експерт Ч.)» [28]. 

У продовження зазначеного наголосимо на існуючій (принаймні, на 

рівні теорії) проблемі застосування правила про надання експертом висновку 
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від свого імені та про його особисту відповідальність за його правильність 

стосовно результатів комплексних експертиз. Саме участь у формулюванні 

експертного висновку спеціалістів різних галузей породжує сумніви про 

можливість поширення ч. 3 ст. 101 КПК на висновки комплексних експертиз, 

а тому дозволяє порушувати питання про їх допустимість у цілому. На нашу 

думку, комплексна судова експертиза є доволі дієвим і перевіреним 

практикою інструментом. Ось чому формальна неможливість поширення на 

цей інститут окремих вимог щодо порядку проведення експертного 

дослідження слід розцінювати як специфіку даної процесуальної дії, але в 

жодному разі не як підставу для ліквідації останньої. У цьому аспекті нам 

імпонує концепція так званої «умовної відповідальності експерта», 

запропонована Ю. К. Орловим. Науковець доводить, що при проведенні 

комплексної експертизи кожен експерт може досліджувати лише об'єкти, що 

стосуються його компетенції, й застосовувати методи, якими він володіє. 

Тому межі компетенції експерта при проведенні дослідження не 

порушуються. При формулюванні висновків умова дотримання фахівцем 

своєї компетенції полягає в тому, що кожен експерт, який бере участь у цій 

процедурі повинен бути компетентним щодо предмета дослідження 

настільки, щоб мати змогу використовувати результати дослідження інших 

спеціалістів-експертів. При цьому від експерта не вимагається вміння 

оцінювати процес і результати дослідження експертів іншої спеціальності по 

суті. Достатньо того, щоб він зміг використати ці результати для відповіді на 

поставлені йому питання. Що ж стосується відповідальності експерта за 

наданий ним висновок, то при комплексній експертизі кожен експерт несе 

особисту відповідальність за ту частину дослідження, яку він провів, і за 

отримані ним результати (проміжні висновки). При формулюванні загальних 

(кінцевих) висновків має місце свого роду умовна відповідальність експерта: 

він відповідає за правильність висновку, у формулюванні якого брав участь, 

за умови, що використані ним результати досліджень, проведених іншими 

експертами, є правильними [105].  



 133 

Г. Порушення методики проведення експертного дослідження. На 

відміну від попередньо описаних, цей чинник визнання експертного 

висновку недопустимим доказом є не процесуальним, а спеціально-

технічним критерієм. Зазначений нюанс зобов'язує назвати ще одну 

особливість: якщо порушення вимог процесуального закону при призначенні 

і проведенні експертизи призводить до визнання експертного висновку 

недопустимим доказом (хоча при цьому він може бути цілком достовірним), 

то порушення методики проведення експертного дослідження у першу чергу 

дає підстави сумніватись у правильності отриманих результатів. Судова ж 

практика, відкидаючи такі докази, вказує не тільки на їх недостовірність, а й 

на недопустимість, зокрема, у випадках, коли методика проведення 

експертного дослідження закріплена відповідним нормативно-правовим 

актом, порушення якого розцінюється як порушення законодавства при 

отриманні доказової інформації. Проілюструємо зазначене, прикладом із 

судової практики. Фрунзенським районним судом м. Харкова, експертний 

висновок було відхилено як недопустимий доказ з таким обґрунтуванням: «У 

висновку експерта № 299/300/269/270 від 14.10.2011 р. вказано, що "вивчити 

МРТ-скани на наданих цифрових носіях – дискетах у ході проведення 

експертизи не вдалося, зважаючи на пошкодження інформації в результаті їх 

розмагнічення (т. 6 а.с. 135)". При цьому згідно з п. 4.13.4 Правил судово-

медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених 

наказом МОЗ № 6 від 17.01.1995 р., судово-медичному експерту належить 

утримуватися від установлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень за 

браком медичних документів, а також результатів додаткових медичних 

досліджень, без яких не можна судити про характер і ступінь тяжкості таких 

ушкоджень» [34]. 

Д. Порушення вимог до оформлення експертного висновку. Зважаючи 

на той факт, що така властивість доказу, як допустимість, перш за все 

характеризує форму доказової інформації, дотримання цього критерію 

повинно мати особливе значення. Зауважимо, що на цей факт уже зверталась 
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увага в наукових дослідженнях учених-процесуалістів, які вказували, що під 

час оцінки висновків експерта важливо встановити правильність їх 

оформлення й наявність усіх передбачених законом реквізитів. Трапляються 

випадки, коли немає вступної або дослідницької частини, підпису експерта 

або ж висновок підписано не тією особою, яка вказана у вступній частині. 

Якщо експертиза була комплексною, у висновку серед іншого повинно бути 

вказано, який експерт які дослідження проводив, а кожна частина 

дослідження підписується лише тим експертом, який її здійснював 

136, с. 111; 105, с. 43. Досконале вивчення судової практики щодо 

зазначеного питання дозволяє стверджувати, що жодне з порушень вимог до 

оформлення експертного висновку не є імперативною підставою для 

визнання висновку недопустимим доказом, а питання це вирішує суд 

виходячи з внутрішнього переконання стосовно суттєвості такого 

порушення. Навіть таке на перший погляд вагоме порушення, як відсутність 

у висновку однієї з передбачених законом частин, не завжди призводить до 

визнання судом такого висновку недопустимим, прикладом чого може 

послужити рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, яким 

було використано як доказ висновок експерта без дослідницької частини. 

Допустимість такого доказу була відновлена судом шляхом допиту експерта, 

яка пояснила, що «первинну й додаткову експертизу виконувала вона 

особисто, всі викладені у висновках дані є достовірними й на сьогоднішній 

день вона повністю підтримує надані нею висновки. Що стосується 

відсутності дослідницької частини в першому висновку, експерт зазначила, 

що фактично вона існує, хоча й не названа "Дослідницька частина", а що 

стосується того, що її немає в додатковому висновку, то її наявність не є 

обов'язковою» [16]. 

Хоча заради справедливості слід вказати, що мають місце випадки, коли 

брак у висновку експерта дослідницької частини призводить до визнання 

судом такого висновку недопустимим доказом, що, по суті, лише 

підтверджує наш висновок про індивідуальність підходу у вирішенні впливу 
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порушень оформлення висновку експерта на його допустимість як доказу. 

Наприклад, у своєму вироку Борзнянський районний суд Чернігівської 

області вказав, що «посилання сторони державного обвинувачення на 

висновки первісної судово-почеркознавчої експертизи як на доказ вини 

підсудного у вчиненні службового підроблення не можуть бути прийняті 

судом, оскільки … висновок експертизи …. викладено з порушеннями 

п. 4.22 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз”, 

зокрема, взагалі відсутня дослідницька частина» [14].  

Критерієм істотності допущеного порушення керуються судді і при 

оцінюванні інших недоліків оформлення експертних висновків. У той же час 

не призводять до визнання висновку недопустимим доказом порушення його 

форми, які не могли вплинути на достовірність висновку і які можуть бути 

усунені шляхом допиту експерта або логічного співставлення інформації, що 

міститься в матеріалах кримінального провадження. Наприклад, при оцінці 

доказів у рамках одного з кримінальних проваджень Миргородський 

міськрайонний суд Полтавської області встановив, що «клопотання захисту й 

обвинуваченого про визнання недопустимими доказами висновків експертиз 

із названих у клопотанні причин (а.п. 146, т. 3) суд вважає безпідставним, 

оскільки помилки у фіксації номера кримінального провадження, помилкове 

зазначення кольору футболки й назви брюк, у які був одягнений загиблий, не 

змінюють суті висновків експертиз, аналіз змісту яких дозволяє зробити 

висновок, що вони проводилися саме по даному кримінальному 

провадженню і щодо об’єктів, долучених до справи як речові докази й 

оглянутих судом» [29]. 

Підсумовуючи наведене, підкреслимо, що вивчення судової практики 

щодо визнання висновку експерта недопустимим доказом дає можливість 

назвати такі найбільш поширені порушення, як використання недопустимих 

доказів як об'єктів експертного дослідження, порушення порядку 

призначення і проведення експертизи, а також методики експертного 

дослідження й вимог до оформлення експертом свого висновку. 
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Висновки до розділу 2 

1. Якщо у протоколі допиту фіксується процесуальний статус особи, 

допит якої не передбачено законом (приміром, законного представника 

потерпілого, допит спеціаліста та ін.), з метою забезпечення допустимості її 

показання доцільно провести повторний допит цієї особи як свідка. 

Неприпустимо визнавати доказами (показаннями) інформацію, отриману не в 

результаті проведення допиту (зокрема, яка міститься у протоколах інших 

слідчих дій, заявах, клопотаннях, поясненнях тощо), неперевірену й не 

зафіксовану уповноваженим органом як показання. 

2. Згода допитуваної особи на проведення допиту в нічний час не 

виключає можливості визнання її показань недопустимими за відсутності 

визначених у законі умов невідкладності його проведення. 

3. Порушення часового ліміту проведення допиту має тягти визнання 

всіх показань, отриманих у результаті його проведення, недопустимими.  

4. Потерпілий, як і підозрюваний (обвинувачений), може скористатися 

своїм правом відмовитися від давання показань у будь-який момент. Така 

відмова передбачає можливість як утримуватися від надання свідчень, так і 

вимагати, щоб попередньо дані цією особою показання не бралися до уваги 

при прийнятті процесуальних рішень. 

5. Показання з чужих слів може бути визнано допустимим лише у 

випадках, якщо воно відповідає всім визначеним у ч. 2 ст. 97 КПК умовам. За 

наявності можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, з 

огляду на необхідність забезпечення такої засади, як безпосередність 

дослідження первинних доказів, показання з чужих слів не можуть 

визнаватися допустимим джерелом доказів. У зв’язку із цим абзац 1 ч. 2 ст. 

97 КПК пропонуємо викласти у такій редакції: «Суд має право визнати 

допустимим доказом показання з чужих слів у виняткових випадках, якщо 

такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами 

допустимості доказів». 
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6. Правила забезпечення допустимості при процесуальному формуванні 

речових доказів, як і специфіка оцінки допустимості судом, значною мірою 

зумовлюються об'єктивною природою цього джерела доказової інформації. 

Безпосередній вплив на допустимість речового доказу має обрання 

належного способу отримання предмета, його документально-правового 

оформлення й подальшого зберігання.  

7. Надавши стороні захисту й потерпілим право збирати речові докази, 

але не закріпивши детальної процедури його реалізації, законодавець 

породив дисонанс між новоствореним підходом і науково-практичною 

аксіомою про залежність допустимості речового доказу від правильності 

його документально-правового оформлення. Ця проблема потребує 

якнайшвидшого вирішення шляхом детальної правової регламентації 

порядку збирання й оформлення речових доказів приватними учасниками 

кримінального процесу. 

8. Якщо коли бажання надати речовий доказ анонсується особою не в 

рамках якоїсь самостійної слідчої дії, а в порядку подачі клопотання, 

доцільно спочатку провести допит такої особи (у відповідному статусі), 

відобразивши у протоколі допиту, за яких умов надана річ потрапила до цієї 

особи, а після цього скласти протокол огляду цієї речі з фототаблицею. 

9. При формальному підході з огляду на те, що КПК не передбачає 

протоколювання тимчасового доступу до речей і документів, документальне 

оформлення їх «протоколом тимчасового доступу» є незаконним, а сам 

протокол і вилучена річ (документ) – сумнівними доказами з позиції їх 

допустимості. З позиції як захисту прав власника речі, так і належної фіксації 

речових доказів, при тимчасовому доступі до речей і документів все ж 

доцільно не обмежуватися складанням лише опису вилучених предметів, а 

застосовувати загальний спосіб фіксації – протоколювання. Але при цьому 

має складатися не «протокол тимчасового доступу», а «протокол огляду 

предметів», що, з одного боку, відповідатиме вимозі ч. 1 ст. 104 КПК, а з 
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другого – забезпечуватиме правильне оформлення речового доказу згідно з ч. 

2 ст. 100 КПК. 

10. З огляду на факт неоднозначної законодавчої регламентації в питанні 

документального оформлення предметів, вилучених у процесі огляду, і 

предметів, які вилучені під час обшуку і які не входять до переліку, щодо 

якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення 

обшуку, а також з урахуванням положення ч. 6 ст. 9 КПК, доречно 

керуватися загальною засадою, відповідно до якої позбавлення або 

обмеження права власності під час кримінального провадження можливе 

тільки на підставі вмотивованого судового рішення. Отже, допустимість 

таких речових доказів з позиції правильного документального оформлення 

вимагає винесення ухвали слідчого судді про накладення арешту. 

11. На сьогодні винесення слідчим постанови про визнання предмета 

речовим доказом хоча формально й не суперечить законодавству (зважаючи 

на ч. 3 ст. 110 КПК), проте не відповідає новітній концепції сприйняття 

доказів у цілому. Наявність або відсутність такої постанови в матеріалах 

кримінального провадження не впливає на допустимість предмета як 

речового доказу. 

12. Допустимість документа як доказу в кримінальному провадженні 

рівною мірою залежить як від його зовнішнього оформлення, так і від змісту 

й характеру інформації, закріпленої в такому документі. 

13. У передбаченому ст. 88 КПК випадку рішення про визнання доказу 

допустимим приймається з урахуванням особливостей його інформаційного 

наповнення й мети, з якою суб'єкт доказування прагне використати такий 

доказ. Таке нормативне положення є винятком з наукової тези, що на 

предмет допустимості доказ оцінюється шляхом аналізу його форми, а не 

змісту.  

14. Констатуємо суттєву схожість юридичної природи обставин, 

названих у п. 2 ч. 2 ст. 88 та ч. 3 ст. 88 КПК. Їх законодавче розміщення в 

КПК у межах відокремлених структурних елементів дає підстави для 
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помилкового розуміння цих обставин як принципово відмінних. Доцільно 

об'єднати вказані нормативні положення в одному законодавчому приписі, 

виключивши ч. 3 ст. 88 КПК, а п. 2 ч. 2 ст. 88 виклавши у такій редакції: 

«2) вони подаються для доказування того, що підозрюваний, обвинувачений 

діяв або з певним умислом і мотивом, або мав можливість, підготовку, 

обізнаність, потрібні для вчинення ним відповідного кримінального 

правопорушення, або не міг помилитися щодо обставин, за яких він учинив 

відповідне кримінальне правопорушення, або кримінальне правопорушення, 

яке є предметом розгляду, узгоджується з певною звичкою або звичайною 

діловою практикою підозрюваного, обвинуваченого». 

15. Такі елементи предмета доказування, як обставини, що впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують 

особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання (п. 2 ч. 1 ст. 91 

КПК), можуть установлюватися з допомогою документів, що містять 

інформацію, яка стосується особи обвинуваченого в розумінні ст. 88 КПК. 

16. Неналежне найменування документа як доказу в одних випадках 

може бути технічною або свідомою (але добросовісною) помилкою 

правозастосовника і в такій ситуації повинно оцінюватися не виключно з 

формальної позиції, а через призму істотності допущеного порушення, його 

впливу на дотримання прав та свобод людини й забезпечення достовірності 

отриманої інформації, а в інших – умисним кроком, спрямованим на 

маскування здійснених або планованих порушень прав людини, що слід 

розцінювати як безумовну ознаку недопустимості такого документа як 

доказу.  

17. Найчастіше висновок експерта визнається недопустимим з огляду на 

недопустимість об'єкта експертного дослідження. Пояснюється це тим, що 

оцінка інших джерел доказів (які, як правило, одночасно виступають і 

об'єктами експертного дослідження) є значно простішою, аніж оцінка 

безпосередньо експертного висновку. Значно рідше висновок експерта 

оцінюється як недопустимий сам по собі, оскільки для цього потрібно знати 
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тонкощі призначення і проведення експертиз як у цілому, так і окремих їх 

видів. Висновок експерта визнається недопустимим незалежно від правої 

правової природи джерела доказів, яке було об'єктом експертного 

дослідження, і причин визнання вказаного об'єкта недопустимим доказом. 

18. Правова природа висновку експерта як джерела доказу є 

комплексною, оскільки нерозривно поєднує елементи об'єкта експертизи й 

особистого бачення фахівця, який цей об'єкт досліджує. Причинно-

наслідковий зв'язок між недопустимістю об'єкта експертного дослідження й 

експертного висновку є більш тісним, аніж у випадках застосування правила 

«плодів отруєного дерева». Об'єкт експертного дослідження, органічно 

пов'язаний з експертним висновком, є невід'ємним елементом його правової 

природи, тоді як правило «плодів отруєного дерева» стосується в першу 

чергу інформаційних зв'язків між доказами, які самі по собі є взаємно 

відокремленими. 

19. З метою забезпечення права на захист і вимог об'єктивного й 

неупередженого розслідування доцільно відновити в законодавстві обов'язок 

слідчого, прокурора ознайомлювати підозрюваного з постановою про 

призначення експертизи. 

20. Вивчення судової практики дає можливість стверджувати, що жодне 

з порушень вимог до оформлення експертного висновку не є імперативною 

підставою для визнання висновку недопустимим доказом, а це питання 

вирішує суд, спираючись на внутрішнє переконання щодо істотності такого 

порушення 

21. Найбільш поширеними порушеннями, які призводять до визнання 

висновку експерта недопустимим доказом є: (а) використання недопустимих 

доказів як об'єктів експертного дослідження, (б) порушення порядку 

залучення експерта (призначення експертизи) та порядку проведення 

експертного дослідження, а також порушення методики проведення 

експертного дослідження й вимог до оформлення експертного висновку. 
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22. На досудовому слідстві кінцевим моментом, з яким необхідно 

пов’язувати отримання доказів, є завершення досудового розслідування або 

завершення строку, відведеного на проведення досудового розслідування. 

Для нормативного узгодження цього положення доцільно перше речення ч. 8 

ст. 223 КПК викласти в такій редакції: «Слідчі (розшукові) дії не можуть 

проводитися після завершення досудового розслідування або закінчення 

строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у 

випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу». 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ 

ЯК ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ 

 

3.1 Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення 

допустимості доказів 

У пунктах 1 і 3 ст. 121 Конституції України зазначається, що 

прокуратура наділена такими функціями, як підтримання державного 

обвинувачення в суді й нагляд за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство [74]. Реалізація таких функцій неможлива без здійснення 

прокурорами діяльності з аналізу і оцінки даних конкретного кримінального 

провадження, зокрема, доказового матеріалу, зібраного у цьому провадженні. 

Специфіка такої діяльності полягає в тому, що прокурор (за загальним 

правилом) не виступає первинним суб’єктом накопичення доказової 

інформації
29

. Водночас широке коло повноважень, наданих прокуророві в 

рамках здійснення ним під час проведення досудового розслідування нагляду 

у формі процесуального керівництва цим розслідуванням, дають змогу 

стверджувати, що забезпечення дотримання вимог допустимості доказів є 

одним з основних завдань прокурора на першій стадії кримінального 

провадження. 

Подвійний контроль на стадії досудового розслідування за дотриманням 

вимог допустимості доказів, здійснюваний суб’єктом накопичення доказової 

інформації – слідчим і процесуальним керівником, у рамках побудови 

ідеальної моделі кримінального провадження має призводити до того, що в 

матеріалах кримінальної справи, що надійшла до суду, не повинно бути 

неповноцінних доказів. Однак реальна правозастосовна практика свідчить, 

що фільтрація доказового матеріалу щодо його допустимості, здійснювана 

                                                 
29 Винятком можуть бути ситуації, коли прокурор у межах своїх повноважень відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК 

особисто провадить слідчі (розшукові) дії. 
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при досудовому провадженні, у зв’язку із впливом низки об’єктивних і 

суб’єктивних чинників є досить далекою від очікуваних результатів. 

При виконанні прокуратурою функції нагляду за додержанням законів 

органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування є багатовекторним. Наявність у прокурора низки 

управлінських, владно-розпорядчих повноважень, передбачених нормами 

КПК, які він реалізує під час здійснення досудового розслідування, з 

неминучістю призводить до потреби вирішення питання, в якому 

співвідношенні знаходяться між собою такі поняття, як прокурорський 

нагляд і прокурорський контроль за діяльністю по здійсненню досудового 

розслідування?  

У тексті КПК не використовується такий термін, як «прокурорський 

контроль». Попри це, представниками кримінально-процесуальної доктрини 

неодноразово зверталась увага на те, що зміст повноважень прокурора на 

досудовій стадії виходить за межі поняття «нагляд», вироблене в юридичній 

науці [41, с, 13; 97, с. 116]. Як зазначається в літературних джерелах, що 

нагляд не передбачає можливості втручання в оперативну діяльність його 

об’єктів, зміну або скасування актів управління, що приймаються 

піднаглядними органами [128, с. 213; 2, с. 224]. Однак прокурорський вплив 

на діяльність органів досудового розслідування у процесі здійснення ними 

досудового провадження не обмежується лише моніторингом діяльності 

зазначених органів. Прокурор бере активну участь у кримінальному 

провадженні й наділений під час здійснення цієї діяльності, окрім 

повноважень суто наглядового характеру (наприклад, право ініціювати перед 

керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення 

слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого 

слідчого – п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК), такими повноваженнями, наявність яких 

характеризують його як суб’єкта контролю. Повноваження із втручання в 

оперативну діяльність органів досудового розслідування виявляються, 

зокрема, в можливості давати письмові вказівки, обов’язкові для виконання 
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(ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40 КПК), особисто провадити слідчі (розшукові) і 

процесуальні дії (п. 4. ч. 2 ст. 36 КПК), самостійно (замість слідчого) 

складати обвинувальний акт (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК) тощо. Крім того, такі 

процесуальні повноваження прокурора, як право скасовувати постанови 

слідчого (п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК), приймати самостійні процесуальні рішення (п. 

9 ч. 2 ст. 36 КПК), теж можуть поставити під сумнів його роль як суто 

суб’єкта нагляду.  

Науковці неодноразово зазначали, що, незважаючи на відмінності у 

змісті понять «контроль» і «нагляд», яким приділяється значна увага на 

теоретичному рівні, в реальному житті й у нормотворчій діяльності ці 

терміни вживаються як синоніми [48, с. 35, 97, с. 114]. Л. Р. Грицаєнко, 

досліджуючи сутність прокурорського нагляду як державно-владницької 

діяльності робить висновок, що контроль і нагляд – це 2 самостійні форми 

реалізації контрольної влади [48, с. 37]. Одночасно він не ставить під сумнів 

правильність визначення прокурорської діяльності саме як наглядової, 

спираючись на її універсальність, що виявляється в тому, що наглядом 

охоплюються сфери діяльності, врегульовані нормами різних галузей права 

[48, с. 36].  

Позиція вченого видається послідовною у випадку дослідження 

прокурорського нагляду в широкому розумінні в контексті положень ЗУ 

«Про прокуратуру» (а саме його розділу III), в якому закріплюються 

повноваження прокуратури зі здійснення нагляду за додержанням і 

застосуванням законів (так званого загального нагляду) [123; 124]
30

. Однак, 

якщо вести мову окремо про нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування, який згідно з ч. 2 ст. 36 КПК, 

здійснюється у формі процесуального керівництва ним, слушною вбачається 

думка, висловлена Г. В. Мовчаном. Правознавець указує, що з огляду на 

постійний характер втручання прокурора у здійснення процесуальної 

                                                 
30 Хоча, варто відзначити, що новий Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. за № 1697-VІІ, який 

вже набрав чинності, не передбачає такого напрямку діяльності органів прокуратури.  
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діяльності органів досудового розслідування під час досудового провадження 

у справі, а також на наявність у нього прав втручатися в оперативну 

діяльність піднаглядних суб'єктів необхідно вести мову про здійснення ним 

не наглядових, а фактично контрольних повноважень за таким 

розслідуванням [97, с. 115, 116].  

Спираючись на існування традиційного підходу до визначення вказаної 

діяльності як прокурорського нагляду і враховуючи, що КПК на позначення 

останнього оперує термінологічною конструкцією «нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування», у своїй роботі ми 

будемо використовувати термін «прокурорський нагляд» як синонімічну 

одиницю до термінів «прокурорський контроль» і «процесуальне 

керівництво».  

Порівняння чинного КПК з КПК 1960 р. дозволяє переконатися, що за 

КПК 2012 р. прокурор має більш високий ступінь залученості до 

кримінального провадження, аніж раніше. Зазначимо, що КПК 1960 р. теж 

містив низку положень, наявність яких формально свідчила про 

всеохоплюючий характер участі прокурора у здійсненні кримінального 

судочинства і про наявність у нього наглядових повноважень на всіх стадіях 

процесу. Так, згідно зі ст. 25 цього Кодексу прокурор був зобов'язаний у всіх 

стадіях кримінального судочинства своєчасно вживати передбачених 

законом заходів до усунення будь-яких порушень закону, від кого б вони не 

виходили [82], а відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 227 він мав право вимагати для 

перевірки від органів дізнання й досудового слідства кримінальні справи, 

документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, про хід 

дізнання, досудового слідства і про встановлення осіб, які вчинили злочини 

[82]. Отже, прокурор мав можливість досліджувати доказовий матеріал по 

справі щодо його допустимості й мав повноваження застосувати заходи, 

спрямовані на оперативне усунення допущених слідчим (органом дізнання) 

порушень. Фактично ж за часів дії КПК 1960 р. у переважній більшості 

випадків системний аналіз матеріалів кримінальних справ прокурор 
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здійснював уже по закінченні досудового слідства. Згідно зі ст. 228 цього 

Кодексу після одержання від слідчого справи з обвинувальним висновком він 

мав перевірити її й відповідно до ст. 229 здійснити одну з перелічених дій: (а) 

затвердити обвинувальний висновок або скласти новий, (б) повернути справу 

органу дізнання або слідчому зі своїми письмовими вказівками для 

проведення додаткового розслідування, (в) закрити справу, склавши про це 

постанову [82]. Як бачимо, особисту відповідальність за якість проведення 

досудового розслідування і за відповідність доказового матеріалу вимогам 

допустимості прокурор на себе брав, затверджуючи обвинувальний 

висновок. До того ж і інші положення КПК 1960 р. не сприяли проведенню 

безперервного фронтального контролю прокурором якості здійснення 

досудового розслідування. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК 1960 р. 

прокурор лише повідомляв про пред’явлення особі обвинувачення, але при 

цьому не був зобов’язаний виконувати процесуальні дії, спрямовані на 

перевірку законності винесення цього рішення.  

На противагу цьому КПК 2012 р. передбачає більш інтенсивну і 

планомірну діяльність прокурора на стадії досудового розслідування. По-

перше, у цьому Кодексі вперше закріплено принцип незмінності 

процесуального керівника. Прокурор здійснює свої повноваження у 

кримінальному провадженні від його початку до завершення (ч. 2 ст. 37 

КПК). По-друге, законодавець зобов’язав його нести особисту 

відповідальність за прийняття етапних процесуальних рішень на стадії 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 277 КПК), а саме: самостійно скласти 

повідомлення про підозру або затвердити останнє, якщо воно підготовлено 

слідчим. Указані новації можна розглядати як гарантії, що мають забезпечити 

ефективне використання прокурором повноважень наданих йому у 

кримінальному процесі. Розглянемо їх більш детально. 

У науці кримінального процесу ще в період дії попереднього КПК (1960 

р.) висловлювалися думки з приводу доцільності впровадження такого 

порядку залучення прокурора у кримінальний процес, за якого конкретний 
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працівник прокуратури мав би особисто здійснювати як нагляд за 

додержання законів органами досудового розслідування, так і підтримання 

державного обвинувачення в суді [49, с. 120; 85, с. 4; 97, с. 109]. Ситуація, що 

мала місце за тих часів, коли функція нагляду за досудовим розслідуванням у 

конкретному провадженні і функція підтримання державного обвинувачення 

покладалася на різних прокурорів, аж ніяк не сприяла здійсненню 

безперервного послідовного контролю з боку прокуратури за якістю 

доказового матеріалу, що накопичувався під час проведення досудового 

розслідування по конкретній справі. Як указував Г. В. Мовчан, однією з 

основних причин непідтвердження первинного обвинувачення в суді 

виступало неспівпадіння позицій прокурорів, які брали участь на різних 

етапах провадження по кримінальній справі. Крім того, вступ у справу 

прокурора, який має підтримувати державне обвинувачення в суді лише 

наприкінці досудових стадій, позбавляє його можливості, з одного боку, 

впливати на забезпечення якісного досудового провадження, з другого – 

досягти детального знання справи й виробити власну чітку позицію на 

підставі внутрішнього переконання [97, с. 107]. На противагу цьому, 

запровадження в чинному КПК принципу незмінності прокурора при 

проведенні конкретного кримінального провадження, як слушно зауважує 

О. М. Толочко, за відсутності інституту додаткового розслідування суттєво 

підвищує персональну відповідальність кожного працівника прокуратури та 

її органів загалом за якістю остаточного результату досудового 

розслідування [156, с. 62].  

Таким чином, беззаперечною перевагою запровадженого законодавцем 

підходу до участі прокурора у кримінальному провадженні є те, що останній 

має змогу самостійно виробити свою точку зору, яку він має представляти 

під час судового розгляду справи. Відповідно до порядку, передбаченого 

чинним КПК, виключається можливість того, що прокурор змушений буде 

вибудовувати позицію обвинувачення в суді, попри власне переконання, або 

вироблена ним точка зору ускладнюватиметься тим, що його висновки не 
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узгоджуються з висновками інших прокурорів, які попередньо здійснювали 

нагляд за проведенням досудового розслідування у справі, або з позицією 

слідчого. Слід зазначити, що прокурор не лише в змозі, а й з урахуванням 

низки процесуальних гарантій (таких, як момент вступу прокурора у справу, 

особиста відповідальність за прийняття більшості процесуальних рішень на 

стадії досудового розслідування тощо) фактично вимушений зайняти активну 

позицію щодо вироблення стратегії лінії обвинувачення. По суті, він 

виступає, так би мовити, творцем обвинувачення із самого початку 

досудового розслідування, маючи змогу активно втручатися у процес 

досудового розслідування. Якщо прокурор у межах наданих йому 

повноважень або особисто провадить слідчу дію, або дає вказівки слідчому 

на виконання окремих процесуальних дій чи витребує матеріали 

кримінального провадження для їх перевірки, або відмовляє в затвердженні 

клопотання слідчого про проведення якоїсь слідчої (розшукової) дії тощо, 

він, окрім поточного керівництва розслідуванням, вибудовує фундамент 

якісної обвинувальної позиції, яку, власне, він сам і має потім обстоювати.  

Далі зупинимося на розкритті повноважень прокурора, використовуючи 

які він має змогу належно оцінювати доказовий матеріал, зібраний у 

кримінальному провадженні, в межах виконання ним функції нагляду за 

дотриманням законів під час досудового розслідування. 

Частина 1 ст. 36 КПК передбачає широкий комплекс повноважень, 

якими наділений прокурор при здійсненні нагляду за додержанням законів 

під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва останнім. Перелічувати їх усі не вважаємо за потрібне, однак 

зазначимо, що переважна більшість із цих повноважень так чи інакше 

пов’язана з діяльністю прокурора, спрямованого на забезпечення контролю 

за дотриманням вимог допустимості доказів під час здійснення досудового 
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розслідування. У цілому ж його повноваження в цій сфері з огляду на їх 

широкий спектр доцільно поділити на окремі групи
31

. Це повноваження: 

– спрямовані на забезпечення дотримання вимог допустимості 

безпосередньо під час збирання й закріплення доказів (п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК – в 

частині наявності у прокурора права брати участь у здійсненні 

процесуальних дій і права самостійно їх провадити); 

– контрольні, в перебігу здійснення яких прокурор має змогу виявити 

вади доказового матеріалу, що міститься в матеріалах провадження (пункти 

2, 10, 11 і 13 ч. 1 ст. 36 КПК: (а) п. 2 – мати повний доступ до матеріалів, 

документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування; 

(б) п. 10 – погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим 

Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання; (в) п. 11 – 

повідомляти особі про підозру; (г) п. 13 – затверджувати чи відмовляти в 

затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного 

слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати 

обвинувальний акт чи зазначені клопотання). 

– компенсаційні, спрямовані на усунення недоліків досудового слідства 

у випадку попереднього виявлення порушень вимог допустимості (пункти 4–

10, 13, 20 і 21 ч. 1 ст. 36 КПК: (а) п. 4 – доручати слідчому, органу 

досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення; (б) п. 5 – 

доручати проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; (в) п. 6 – призначати 

                                                 
31 Критерієм такого поділу служить комбінація 2-х чинників: (а) ступеня особистої залученості прокурора до 

процесу формування доказового матеріалу і (б) співвідношення в часі моменту формування доказу й моменту діяльності 

прокурора, спрямованої на забезпечення вимоги допустимості.  
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ревізії й перевірки в порядку, визначеному законом; (г) п. 7 – скасовувати 

незаконні й необґрунтовані постанови слідчих; (д) п. 8 – ініціювати перед 

керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення 

слідчого від проведення досудового розслідування і призначення іншого 

слідчого за наявності підстав для його відводу, передбачених КПК, або у 

випадку неефективного досудового розслідування; (е) п. 9 – приймати 

процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у тому числі щодо 

закриття кримінального провадження і подовження строків досудового 

розслідування за наявності підстав, передбачених КПК; (є) п. 10 – 

погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій у передбачених КПК випадках 

або самостійно подавати слідчому судді такі клопотання; (ж) п. 13 – 

затверджувати або відмовляти в затвердженні обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта або 

зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені 

клопотання; (з) п. 20 – оскаржувати судові рішення в установленому КПК 

порядку; (и) п. 21 – здійснювати інші повноваження, передбачені КПК). 

Звертає на себе увагу той факт, що окремі (одні й ті ж) повноваження 

одночасно віднесені до різних наведених вище груп. Це пов’язано з тим, що 

прокурор на стадії досудового розслідування виступає в ролі його учасника, 

функціональні обов’язки якого передбачають здійснення як нагляду за 

законністю проведення цього розслідування (зокрема, дотриманням прав і 

свобод осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування), так і 

загального керівництва діяльністю з кримінального переслідування, 

пов’язаною з можливістю активного втручання в діяльність керованого 

суб’єкта (слідчого). Прокурор уповноважений самостійно провадити окремі 

слідчі дії (п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК), однак у разі виявлення порушень він може 

скористатися цим правом і з метою усунення недоліків. Наприклад, 
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прокурор, ознайомлюючись з матеріалами досудового провадження, 

установив, що допит було проведено оперативним працівником без наявності 

повноважень на те. У зв’язку із цим він дає вказівку слідчому провести 

повторний допит особи і приймає рішення взяти участь у проведенні цієї 

слідчої дії. Наведений приклад свідчить, що фактично задіяні всі 3 блоки 

повноважень, а саме: (а) контрольні (п. 2 ч. 1 ст. 36 КПК – прокурор при 

перевірці матеріалів кримінального провадження виявив факт здійснення 

слідчої дії неналежним суб’єктом), (б) компенсаційні (п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК – 

він дає вказівку слідчому провести повторний допит з метою усунення 

допущених ним процесуальних порушень), і (в) повноваження, спрямовані на 

забезпечення дотримання вимог допустимості безпосередньо у процесі 

збирання й закріплення доказів (п. 4 ст. 36 КПК – особисто бере участь у 

проведенні допиту). 

Одним з важливих напрямків у діяльності прокурора, спрямованій на 

забезпечення отримання якісного доказового матеріалу по справі, який 

відповідав би вимогам належності, допустимості, достовірності й 

достатності, є безпосередня участь прокурора у проведенні слідчих 

(розшукових) дій. Як слушно зазначає В. М. Юрчишин, пряме й безпосереднє 

сприйняття доказу з першоджерела підвищує ефективність нагляду за 

законністю розслідування кримінальної справи й одночасно забезпечує якість 

її розслідування. Участь прокурора в досудовому розслідуванні є й важливим 

засобом вивчення й розуміння ним матеріалів кримінальної справи, 

проведеного розслідування, уникнення в деталі розслідуваних подій та 

обставин [192, с. 4]. Безпосереднє проведення прокурором окремої слідчої 

(розшукової) дії й участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, як це 

передбачається в п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК, – це окремі види діяльності прокурора 

на стадії досудового розслідування, що різняться між собою процесуальною 

формою. Він може самостійно провести слідчу (розшукову) дію у 

кримінальному провадженні, в якому здійснює процесуальне керівництво. У 

такому випадку, вважаємо, прокурор має скласти постанову про проведення 
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слідчої (розшукової) дії. Може виникнути запитання: а чи потрібне 

винесення такої постанови з огляду на те, що процесуальний керівник, 

здійснюючи діяльність з контролю і спрямування досудовим слідством, 

наділений широким комплексом прав, у тому числі і правом самостійно 

проводити процесуальні дії? Із цього приводу зазначимо, що нормами КПК 

не передбачається можливість проведення досудового розслідування 

прокурором у повному обсязі. Системний аналіз норм КПК (ч. 1 ст. 3, статей 

36, 38, 40, 215 і 216 КПК) свідчить, що обов’язки зі проведення досудового 

розслідування покладаються на слідчих органів досудового розслідування. 

Реалізація прокурором повноважень, передбачених у п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК, є 

формою нагляду за дотриманням законності при здійсненні процесуального 

керівництва й не може підміняти діяльність слідчого як процесуально 

самостійного суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності.  

Отже, здійснення відповідного заходу з боку прокурора повинно мати 

під собою конкретні підстави, а рішення про проведення слідчої (розшукової) 

дії самостійно має бути належним чином обґрунтовано. Підстави для 

прийняття відповідного рішення можуть бути різноманітні: (а) виявлення 

помилок, допущених слідчим при проведенні попередніх слідчих 

(розшукових) дій; (б) наявність сумнівів у правильності їх проведення, (в) 

обґрунтовані сумніви в компетентності слідчого; (г) складність слідчої 

(розшукової) дії; (г) наявність клопотання учасника процесу про її 

проведення прокурором та ін. Крім того, необхідність формалізації вказаного 

рішення прокурора випливає з аналізу положень ст. 110 КПК, в ч. 1 якої 

зазначається, що процесуальними є всі рішення органів досудового 

розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в ч. 3 – що рішення 

прокурора приймається у формі постанови. Після винесення свого рішення 

про проведення слідчої дії прокурор зобов’язаний з дотриманням 

установленого законом порядку провести відповідну слідчу (розшукову) дію 

й долучити підписаний ним протокол (з відповідними додатками за їх 
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наявності) разом з постановою про її проведення до матеріалів 

кримінального провадження.  

Якщо прокурор лише бере участь у слідчій (розшуковій) дії, яку 

провадить слідчий, вважаємо, окремої постанови про це виносити 

недоцільно. Фактично прокурор не вторгається у сферу процесуальної 

самостійності слідчого, не підміняє його, а лише спостерігає за її 

проведенням, маючи право оперативного втручання. Як зазначає із цього 

приводу М. П. Курило, тут сам слідчий виконує всі вимоги закону про 

порядок її проведення, здійснює необхідні процесуальні дії, контролює 

діяльність і поведінку її учасників, складає протокол про її виконання. 

Прокурор же, підтримуючи процесуальну самостійність слідчого, лише 

забезпечує законність його діяльності [86, с. 16]. У зв’язку з тим, що 

прокурор бере участь у проведенні слідчої дії в межах виконання своїх 

процесуальних повноважень, він, безперечно, має визнаватись учасником 

слідчої (розшукової) дії. Саме тому у протоколі слідчої (розшукової) дії 

обов’язково має зазначатися, що в ній бере участь прокурор (крім того, він 

зобов’язаний підписати цей протокол). 

Що стосується повноважень прокурора в забезпеченні дотримання під 

час досудового розслідування вимог допустимості доказів, визначених вище 

як «контрольні» й «компенсаційні», на нашу думку, недоцільно детально 

зупинятися на їх аналізі, оскільки залежно від категорії кримінальних 

правопорушень система відповідних заходів прокурорського реагування в 

межах виконання повноважень зі здійснення процесуального керівництва 

суттєво різниться. Висвітлення цих повноважень виходить за межі нашої 

роботи й має розглядатися в рамках дослідження методик розслідування 

окремих злочинних посягань і видів прокурорського нагляду. Однак на 

окремі суто процесуальні аспекти такої діяльності є сенс звернути увагу. 

Наріжними у сфері здійснення прокурором нагляду за забезпеченням вимог 

допустимості доказів під час досудового розслідування є питання 

визначення: (а) яким чином процесуальний керівник має фіксувати 
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порушення вимог процесуального закону й (б) яка подальша доля доказів, які 

на його думку не відповідають вимогам допустимості. 

Текстуальний аналіз блоку статей процесуального закону, присвячених 

регламентації інституту допустимості доказів (статті 86-90 КПК), дозволяє 

дійти висновку, що суд є тим органом, на який покладається обов’язок 

вирішувати питання щодо відповідності або невідповідності доказового 

матеріалу вимогам допустимості. Жодної згадки про обсяг повноважень з 

указаного питання інших суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності в 

зазначених статтях не міститься. Водночас ситуація, за якої, суб’єкт 

уповноважений на здійснення поточного контролю за законністю досудового 

слідства, в разі виявлення очевидних порушень процесуального 

законодавства, які свідчать, що доказовий матеріал не відповідає вимогам 

допустимості, не вживає жодних заходів реагування із цього приводу, є дещо 

алогічною. Завдання остаточної оцінки доказів, безперечно, покладається 

виключно на суд, який своє рішення може обґрунтовувати лише тими 

доказами, що відповідають вимогам належності, допустимості, достатності й 

достовірності. Однак на прокурора, як на суб’єкта контролю за проведенням 

законного досудового розслідування, який здійснює попередню оцінку 

доказів, покладається не менш важливе завдання – забезпечити надходження 

до суду якісних доказів. Оперативне усунення допущених порушень, 

підкреслює К. І. Сутягін, допомагає відновити режим законності у процесі 

кримінального провадження, забезпечити реалізацію прав та свобод людини і 

громадянина [147, с. 102]. Попередня оцінка доказового матеріалу, яким 

обґрунтовується позиція прокурора, що формалізується в обвинувальному 

акті, не може ґрунтуватися на доказах, які завідомо для процесуального 

керівника не відповідають вимогам, що ставляться до них. До того ж ч. 1 ст. 

94 КПК закріплює, адресовану слідчому, прокурору, слідчому судді й суду 

вимогу оцінювати кожен доказ з точки зору належності, допустимості й 

достовірності, а сукупність зібраних доказів – ще й достатності та 

взаємозв'язку для прийняття процесуального рішення. Отже, прокурор, як 
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«творець обвинувачення», не може залишатися осторонь від процесу 

забезпечення чистоти доказів на стадії досудового розслідування. Механізм 

визнання доказів недопустимими на цій стадії може бути реалізований 

шляхом використання прокурором таких повноважень як право скасовувати 

незаконні постанови слідчого, приймати процесуальні рішення, здійснювати 

інші повноваження, передбачені КПК. Однак, на наше переконання, треба 

прямо закріпити названі повноваження, позначивши їх текстуально.  

Звернення до досвіду російського законодавця дає можливість 

установити, що за КПК РФ прокурор (слідчий, дізнавач) вправі визнати доказ 

недопустимим за клопотанням підозрюваного (обвинуваченого) або з власної 

ініціативи (ч. 2 ст. 88 КПК РФ) [162]. Упровадження подібного положення у 

вітчизняний КПК, як вбачається, матиме наслідком формування цілісного й 

завершеного правового механізму виключення недопустимого доказового 

матеріалу на досудовій стадії кримінального процесу. Разом із тим буквальне 

запозичення наведеного положення КПК РФ є недоцільним. З урахуванняим 

буде обмеження окремих представників сторін у праві клопотатися перед 

прокурором про визнання доказів недопустимими. КПК РФ не передбачає 

наявності такого права в захисника, потерпілого (його представника). На 

неузгодженість положення ч. 2 ст. 88 КПК РФ з приписами ч. 1 ст. 119 КПК 

РФ (у ній окреслюється коло суб’єктів, які мають право заявляти клопотання 

під час здійснення кримінального провадження) вже згадувалось у науці 

[147, с. 111]. З нашої точки зору, принцип змагальності сторін, який з 

певними обмеженнями діє на стадії досудового розслідування, має 

передбачати не тільки свободу в поданні доказів, а й свободу в їх оцінці. 

Отже, наділення поряд з підозрюваним (обвинуваченим) також інших 

учасників досудового розслідування правом вимагати визнання того чи 

іншого доказу, не відповідаючим вимогам допустимості може розглядатися 

вагомим засобом забезпечення дотримання режиму законності.  

Спираючись на вищезазначене, пропонуємо доповнити ст. 89 КПК 

таким положенням: «1. На стадії досудового розслідування прокурор має 
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право визнати доказ недопустимим за клопотанням підозрюваного, 

обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, чи з 

власної ініціативи». Виходячи з логіки процесуальної послідовності стадій 

досудового розслідування запропоноване положення має знайти місце в 

абзаці 1 указаної статті, а абзаци 1, 2, 3 повинні нумеруватися як 2, 3, 4.  

Рішення про визнання доказу недопустимим на стадії досудового 

розслідування процесуально має оформлюватись у виді постанови. 

Аналогічні пропозиції неодноразово висловлювалися дослідниками питань 

допустимості доказів [147, с. 114; 151, с. 137; 155, с. 176]. Однак постає 

запитання: а чи потрібно доповнювати КПК прямою вказівкою на це? Даючи 

стверджувальну відповідь, свою позицію обґрунтуємо наступним. У ч. 3 ст. 

110 КПК зазначається, що «рішення слідчого, прокурора приймається у 

формі постанови». Структурно-граматичний аналіз цього речення не 

дозволяє з упевненістю стверджувати, що законодавець ставить вимогу до 

прокурора (слідчого) втілювати у формі постанов усі процесуальні рішення. 

Далі говориться: «Постанова виноситься у випадках, передбачених цим 

Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне». Якщо 

друге речення ч. 3 ст. 110 КПК розглядати як таке, що не суперечить, а 

уточнює зміст попереднього, визначить, що існують обов’язкові випадки 

прийняття рішення у формі постанов (наприклад, передбачені ч. 6 ст. 218, ч. 

1 ст. 239, ч. 2 ст. 241 КПК тощо). У тих же випадках, коли закон прямо не 

вимагає винесення постанов відповідними суб’єктами, останні не зобов’язані 

оформлювати свої рішення вказаним процесуальним актом. Отже, в нашому 

випадку за браком прямої вказівки на необхідність винесення постанови 

виходить, що прокурор не зобов’язаний процесуально оформлювати рішення 

про визнання доказів недопустимими. По суті, ситуація, за якої докази 

вилучаються з кримінального провадження без належного підтвердження й 

документально-оформленого обґрунтування цього, має розглядатися як 

процесуальний нонсенс. З огляду на це слушним буде запропонувати de lege 
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ferenda доповнити ст. 89 КПК ще й такою вказівкою: «У разі визнання доказу 

недопустимим прокурор виносить умотивовану постанову».  

Окремо позначимо, що брак указівки в запропонованих нами новелах на 

слідчого як суб’єкта прийняття відповідного рішення не є випадковою. На 

нашу думку, слідчий, будучи суб’єктом процесуальної діяльності, на якого 

покладається проведення досудового розслідування, здійснює попередню 

оцінку зібраних доказів у першу чергу. При вирішенні питання про визнання 

доказів недопустимими, якщо слідчий припустився процесуальних 

порушень, що призвели до необхідності прийняття відповідного рішення, 

наявний елемент заангажованості слідчого, що, у свою чергу, ставить під 

сумнів можливість прийняття ним неупередженого рішення. Ось чому саме 

процесуальний керівник, на наше переконання, в межах своїх повноважень з 

нагляду за забезпеченням дотримання у процесі досудового розслідування 

режиму законності зобов’язаний вирішувати питання про відповідність 

доказу вимогам допустимості. Безперечно, процесуального керівника теж 

складно визнати незаінтересованою особою з огляду на те, що він фактично є 

центральною фігурою сторони обвинувачення. Проте дуалістичний характер 

повноважень останнього на досудовій стадії кримінального процесу вимагає 

від прокурора прийняття принципових рішень, що відповідають букві й духу 

закону з метою забезпечення дотримання режиму законності навіть усупереч 

так званих вузькокорпоративним інтересам. 

Прийняття прокурором рішення про визнання доказу недопустимим на 

стадії досудового розслідування тягне за собою не просто втрату його 

доказової сили, а передбачає потребу вилучення доказу з процесу 

доказування. Роблячи такий висновок, ми спираємося на положення у ч. 2 ст. 

86 КПК, що «недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні 

судового рішення». Однак постає запитання: повинні зберігатися дані, які в 

силу визнання їх недопустимими втратили силу доказів, у матеріалах 

кримінального провадження чи мають вилучатися із них? Щодо цього 
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науковці висловлюють діаметрально протилежні позиції. О. В. Ларіна вказує 

на те, що при визнанні доказів недопустимими протоколи слідчих дій, 

факультативні засоби фіксації, а також усі предмети й документи, вилучені в 

ході слідчих дій, проведених з порушенням закону, повинні залишатись у 

справі [87, с. 160]. Свою позицію дослідниця обґрунтовує тим, що 

заперечення в суді будь-якої інстанції ким-небудь зі сторін визнання доказів 

недопустимими дозволить суду перевірити правильність вилучення таких 

матеріалів з кола доказів або оцінити обґрунтованість доводів сторони про те, 

що визнання низки доказів недопустимими свідчить про необ'єктивне 

слідство або про інші порушення прав обвинуваченого на досудовому 

розслідуванні [87, с. 160]. А ось О. О. Зубарєв зазначає, що доцільно 

запровадити процедуру, відповідно до якої докази, визнані недопустимими, 

мають вилучатися з кримінальної справи з метою виключити їх вплив на суд 

у процесі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи [65, с. 168].  

Компромісна позиція, за якою недопустимі докази досудового 

розслідування з масиву даних не вилучаються, але при формуванні 

кримінальної справи надаються суду окремо від загального обсягу матеріалів 

кримінального провадження, позбавлена вказаних вад. Звернімо увагу на те, 

що оцінка прокурором доказу як недопустимого, в результаті чого останній 

вилучається з матеріалів кримінального провадження, фактично позбавляє 

інших учасників кримінального процесу права на перегляд судом рішення 

прокурора. Справа в тому, що КПК не вимагає від прокурора повідомляти 

інших суб’єктів про прийняте ним рішення із цього питання, а тому 

потерпілий і сторона захисту можуть навіть не знати про існування доказу, 

який фактично вже вилучений з матеріалів провадження. Згідно з ч. 1 ст. 290 

КПК прокурор, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази 

достатніми для складання обвинувального акта, зобов’язаний надати доступ 

до матеріалів досудового розслідування стороні захисту. Виходячи з 

послідовності логічних операцій, що здійснюються уповноваженими 

суб’єктами в перебігу оцінки доказів, визначення таких їх властивостей, як 
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належність, допустимість і достовірність, передує оцінці всього масиву 

доказового матеріалу на дотримання вимог достатності (ч. 1 ст. 94 КПК). 

Отже, докази, визнані прокурором недопустимими, не відповідають 

зазначеним критеріям, а значить, і не повинні надаватися для дослідження 

сторонам.  

За існуючим порядком дані, вилучені з кримінального провадження, 

належить зберігати в матеріалах наглядового провадження. У п. 36 наказу 

Генеральної прокуратури України «Про організацію діяльності прокурорів у 

кримінальному провадженні» говориться, що в наглядовому провадженні 

накопичуються також матеріали кримінального провадження, які не були 

відкриті відповідно до ст. 290 КПК [118]. Вважаємо, що в умовах 

змагального процесу така практика є хибною, оскільки може призвести до 

штучного створення «надійної» доказової бази стороною обвинувачення за 

рахунок вилучення доказів, не відповідаючих лінії обвинувачення. Усунути 

відповідний недолік можна за рахунок упровадження процедури, за якої 

сторони вправі користуватися всіма матеріалами досудового розслідування, в 

тому числі й вилученими з процесу доказування. Із цією метою вважаємо за 

доцільне доповнити ч. 2 ст. 290 КПК, виклавши її в такій редакції: «Прокурор 

або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до всіх 

матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, в тому 

числі й будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами 

можуть бути використані для доведення невинуватості чи меншого ступеня 

винуватості обвинуваченого або для сприяння пом'якшенню покарання».  

Що ж стосується питань процесуального оформлення й дослідження 

судом необхідних матеріалів, то на їх розгляді зупинимося далі в нашому 

дослідженні. 
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3.2 Діяльність суду як гарантія забезпечення  

допустимості доказів 

Особливе місце в системі гарантій дотримання законності під час 

кримінального провадження відведено судовим органам. За ч. 1 ст. 124 

Конституції правосуддя в Україні здійснюється виключно судами [74]. У 

теорії права воно трактується як окремий вид діяльності держави в особі 

уповноважених органів – судів, що полягає в розгляді й вирішенні ними 

справ по суті (цивільних, кримінальних, адміністративних та ін.) в судовому 

провадженні. Така діяльність з огляду на специфіку кримінального 

провадження знаходить своє вираження на судових стадіях кримінального 

процесу. Однак у кримінальному провадженні, на відміну від інших сфер 

правосуддя (цивільного, господарського тощо), існує досудова стадія, на якій 

суд теж наділений широким колом повноважень. Виникає запитання: чи 

можна розглядати реалізовувані на стадії досудового розслідування 

процесуальні повноваження судових органів як складник функції здійснення 

правосуддя.  

Досконале вивчення положень КПК, якими регулюється діяльність суду 

на стадії досудового розслідування, дає підстави стверджувати, що така 

діяльність не є правосуддям у наведеному вище розумінні. Такого висновку 

можливо дійти з огляду на специфіку як діяльності судових органів на цій 

стадії, так і суб’єктів, на яких покладається виконання функції судового 

контролю. Справа в тому, що суд не є учасником кримінального 

провадження на стадії досудового розслідування. Повноваження зі 

здійснення судового контролю реалізуються слідчим суддею, який, як 

закріплено в п. 18. ч. 1 ст. 3 КПК, обирається за для цього зборами суддів зі 

складу цього суду. Але судовий контроль за додержанням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні не може визнаватися різновидом 

(формою) правосуддя, бо він є лише гарантією реалізації судом у 

подальшому своїх повноважень, спрямованих на відправлення правосуддя. 

Ю. М. Грошевий, розмежовуючи ці 2 функції, якими наділені органи суду, 
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вказував, що у сфері кримінальних процесуальних відносин правосуддя 

пов’язано з вирішенням судом основного, найголовнішого питання всього 

провадження за кримінальною справою – про винність або невинність 

конкретної особи у вчиненні інкримінованого їй злочину [53, с. 40]. На 

відміну від цього, судовий контроль є вузько спрямованим на дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. У контексті 

нашого дослідження необхідно вести мову про те, що судовий контроль є 

гарантією забезпечення недопущення в судову справу доказів, зібраних із 

суттєвими порушеннями приписів КПК.  

Наведені міркування свідчать про потребу окремого розгляду питань, 

пов’язаних з оцінкою доказів щодо їх допустимості, при здійсненні цієї 

діяльності слідчим суддею в межах судового контролю, а також суддею при 

реалізації повноважень з відправлення правосуддя. 

 

3.2.1. Судовий контроль у системі гарантій забезпечення 

допустимості доказів. Значення судового контролю на стадії досудового 

розслідування переоцінити доволі складно, що, у свою чергу, є причиною 

підвищеного наукового інтересу до вказаного процесуального механізму [45; 

54; 159; 180; 184]. Показово, що саме в цьому аспекті яскраво 

прослідковується вплив юридичної доктрини на законотворчу діяльність. 

Адже ще задовго до прийняття КПК 2012 р. представники кримінальної 

процесуальної науки обґрунтовували актуальність запровадження інституту 

слідчого судді як спеціального процесуального суб'єкта, безпосереднім 

обов'язком якого буде здійснення судового контролю [138, с. 7; 184, с. 182–

192]. Подальше законодавче запровадження названого інституту не лише не 

зменшило, а скоріше підвищило інтерес учених-процесуалістів до діяльності 

слідчого судді як учасника кримінального провадження. Зараз у їх 

середовищі досить жваво обговорюються питання, пов’язані з визначенням 

його статусу, з окресленням його повноважень тощо. З огляду на широке 

коло процесуальних дій, які провадяться за участю слідчого судді, 
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дослідники намагаються згрупувати їх у межах окремих класифікацій. 

Використовуючи предметно-функціональний критерій поділу повноважень 

слідчого судді на окремі групи, І. В. Гловюк пропонує виокремлювати 

повноваження: (а) дозвільні, пов’язані з вирішенням питань про проведення 

слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права особи, (б) із 

забезпечення законності й обґрунтованості застосування заходів 

кримінального процесуального примусу, (в) зі здійснення судового 

контролю, (г) із забезпечення доказів у кримінальному провадженні, (д) 

допоміжні, (е) пов’язані з міжнародним співробітництвом [43, с. 104]. Схожу 

позицію займає й Н. П. Сиза, яка пропонує поділяти повноваження цього 

учасника процесуальної діяльності на такі, як вирішення питань: (а) про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, (б) про 

проведення слідчих (розшукових) дій, (в) про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, (г) про розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора під час досудового розслідування, (д) що потребують 

неупередженого розгляду [134, с. 9, 10].  

Обидві класифікації становлять значний науковий інтерес, однак вони не 

позбавлені певних вад, що перешкоджають можливості розглядати їх як 

структурно завершені. Так І. В. Гловюк окремо називає повноваження 

слідчого судді зі здійснення судового контролю. При цьому, вона вказує на 

судовий контроль «у вузькому значенні», під яким пропонує розуміти 

компетенцію цього суб’єкта в питаннях оскарження рішень, дій і 

бездіяльності [43, с. 107; 45, с. 36]. Але ж використання конструкції «судовий 

контроль у вузькому значенні» не відповідає змісту норм КПК. Позиція 

вченої видиться досить суперечливою, оскільки весь комплекс повноважень 

слідчого судді підпадає під визначення «судовий контроль» (п. 18 ч. 1 ст. 3 

КПК). Також вбачається недоречним у рамках цієї класифікації, де критерієм 

виступають особливості предмета повноважень, виокремлювати 

повноваження у сфері міжнародного співробітництва, оскільки специфіка 

участі слідчого судді у процесуальній діяльності визначається перш за все, не 
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винятковим предметом, а правовим статусом учасників, залучених у сферу 

цієї діяльності. Тяжіє до казуїстичності й запропоноване Н. П. Сизою 

виокремлення 2-х груп повноважень, пов’язаних із санкціонуванням 

проведення слідчих (розшукових) дій, які І. В. Гловюк розглядає в межах 

однієї групи як дозвільні повноваження [43, с. 104]. У жодній з наведених 

класифікацій, незважаючи на якісну своєрідність предмета процесуальної 

діяльності, окремо не виділяється група повноважень, пов’язаних з 

усуненням учасників кримінального провадження в порядку відводу.  

Позбавленою вказаних вад є класифікація, запропонована 

А. Р. Туманянц, яка доводить доцільність поділу повноважень слідчого судді 

за певними класифікаційними групами, як-от повноваження: (а) при вжитті 

заходів забезпечення кримінального провадження на досудовому 

розслідуванні, (б) при проведенні процесуальних дій, що обмежують 

конституційні права особи, (в) при розгляді скарг на рішення, дії або 

бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час 

останнього; (г) інші процесуальні повноваження, спрямовані на забезпечення 

процесуальних прав суб'єктів кримінального провадження (наприклад, при 

вирішенні питання щодо відводу, долі речових доказів та ін.) [158, с. 295, 

296]. 

Спираючись деякою мірою на вищенаведені наукові розробки, а також 

прагнучи відобразити у класифікації повноважень слідчого судді значення 

судового контролю в забезпеченні допустимості доказів, пропонуємо 

повноваження слідчого судді поділити на групи. Це повноваження, пов’язані: 

– зі здійсненням судового контролю за законністю підстав застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження (статті 134, 140, 144, 147; 

ч. 2 ст. 148; 151 – 153; ч. 2 ст. 154; 156 – 159, 163, 164, 170, 172 – 174; частини 

3 і 4 ст. 176; 179 – 183; ч. 3 ст. 187; 189, 190, 194, 196, 199 – 201, 206; ч. 1 ст. 

493; ч. 4 ст. 499; 583 – 585 КПК); 

– із забезпеченням судового контролю за законністю підстав проведення 

слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій (статті 166; ч. 3 
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ст. 233; ч. 2 ст. 234; ч. 2 ст. 237; ч. 5 ст. 240; 249; частини 2 і 3 ст. 250; ч. 1 ст. 

258; 260, 261, 263; ч. 1 ст. 264; ч. 4 ст. 267; частини 2 статей 268 – 270 КПК); 

– з проведенням судового контролю за законністю забезпечення 

отримання доказів (статті 225; ч. 3 ст. 242; частини 2 і 3 ст. 245; 257; ч. 2 ст. 

274; ч. 2 ст. 509; 567 КПК);  

– із забезпеченням судового контролю за законністю рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового розслідування (статті 

303 – 307 КПК); 

– із забезпеченням судового контролю за законністю участі окремих 

суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності у здійсненні кримінального 

провадження (ч. 2 ст. 81 КПК); 

– зі сприянням учасникам кримінального процесу у реалізації їх 

законних прав і забезпеченням виконання ними процесуальних обов’язків 

(частини 2 статей 20 і 27; ч. 3 ст. 29; частини 3 і 4 ст. 44; статті 49; ч. 1 ст. 68; 

ч. 6 ст. 100; ч. 3 ст. 187; 243, 244; ч. 10 ст. 290; 588, 591 КПК). 

Запропонована класифікація, на наше переконання, віддзеркалює 

специфіку окремих видів повноважень слідчого судді й позбавлена указаних 

вище вад. 

Звертає на себе увагу той факт, що повноваження, які входять до кожної 

з указаних груп, прямо або опосередковано пов’язані із забезпеченням 

слідчим суддею контролю за дотриманням вимог допустимості доказів. 

Пряме забезпечення допустимості доказів полягає в їх оцінці слідчим суддею 

при прийнятті ним рішень у межах своїх повноважень, опосередковане – у 

прийнятті рішень з метою недопущення або усунення порушень 

процесуального закону, які в майбутньому можуть стати підставою для 

визнання доказу недопустимим. Приміром, слідчий суддя при вирішенні 

питання про необхідність відсторонення підозрюваного від посади, з’ясовує, 

що певне клопотання ґрунтується на доказах, одержаних з порушенням 

процесуального порядку (зокрема, у протоколі допиту свідка, який указує на 

те, що на нього здійснювався вплив з боку підозрюваного, немає підпису 
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допитуваної особи). У такому разі, оцінюючи вказані докази як не 

відповідаючі вимогам допустимості, і які не можуть бути покладені в основу 

його рішення, він повинен постановити ухвалу про повернення цього 

клопотання прокуророві. Якщо ж слідчий суддя вирішує питання про відвід 

когось з учасників кримінального процесу, фактичне дослідження окремих 

складників предмета доказування ним не провадиться. Разом із тим, усунення 

з провадження суб’єкта, якому заявлено відвід має розглядатися як складник 

механізму забезпечення допустимості доказів. Так, відсторонивши від участі 

у провадженні слідчого, щодо якого існували підстави для відводу, слідчий 

суддя фактично запобігає тому, щоб у подальшому отримані таким суб’єктом 

докази були визнані недопустимими у зв’язку з їх одержанням неналежним 

суб’єктом. 

Щодо співвідношення прокурорського нагляду й судового контролю за 

дотриманням вимог допустимості доказів підкреслимо, що спільними рисами 

для обох цих форм державної діяльності є те, що вони є проявами 

позавідомчого контролю, спрямованими на забезпечення проведення 

належного досудового розслідування. Як зазначає М. О. Колоколов, ці 

обидва види контролю мають одноособовий характер, тобто здійснюються 

прокурором або суддею особисто, причому суд перевіряє законність і 

обґрунтованість дій слідчого лише після того, як вони вже були предметом 

прокурорського нагляду [72, с. 42]. Іншими словами, має місце 

двоступеневий контроль, за якого недоліки, не усунуті процесуальним 

керівником при здійсненні прокурорського нагляду, можуть бути виявлені 

слідчим суддею.  

Значимість судового контролю як гарантії додержання вимог законності 

на досудовому розслідуванні пов’язана із особливою роллю слідчого судді у 

кримінальному процесі. На відміну від суб’єктів прокурорського нагляду, 

слідчий суддя не є представником сторони обвинувачення, що забезпечує 

його неупередженість. До того ж і порядок, у якому реалізує свої 

повноваження слідчий суддя, характеризує його як об’єктивного арбітра. Як 
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зауважує Г. В. Мовчан, «здійснення контрольної функції суду відбувається 

на засадах змагальності: рішення приймаються в судовому засіданні за участі 

сторін (якщо не йдеться про надання дозволу на проведення слідчих дій)» 

[97, с. 125]. 

На противагу прокурорському нагляду судовий контроль не є 

всеохоплюючим. Слідчий суддя не керує досудовим розслідуванням, він не 

вправі втрутитись у будь-який момент у здійснення досудового провадження. 

Тому й контроль з його боку за дотриманням вимог допустимості доказів має 

локальний характер, бо має місце лише при розгляді питань, віднесених до 

його компетенції. Як підкреслює М. І. Сірий, за українською моделлю 

судовий контроль на досудових стадіях втілюється у формі фрагментарних, 

усічених повноважень суду, повноважень "стороннього спостереження" за 

процесом розслідування справи й за процесом доказування. У законі й на 

практиці ця ідея реалізується у формі процесуальної конструкції, згідно з 

якою основним суб'єктом процесу на досудових стадіях залишається орган 

кримінального переслідування, а суду відводиться лише фрагментарна 

"разова" роль по здійсненню цього контролю [137, с. 6].  

В аспекті наукової полеміки стосовно окреслення меж повноважень 

слідчого судді (поглиблення судового контролю за рахунок розширення 

повноважень), нас цікавить питання доцільності наділення його 

повноваженням щодо визнання доказів недопустимими. Проаналізувавши 

положення КПК, якими впорядковуються повноваження слідчого судді, 

можемо стверджувати, що останній, незважаючи на те, що він виступає 

суб’єктом оцінки доказів (ч. 1 ст. 94 КПК), прямих повноважень стосовно 

визнання їх недопустимими не має. Раніше вже зазначалося, що процедура 

визнання доказів недопустимими виписана законодавцем лише для стадії 

судового розгляду (ст. 89 КПК). Попри брак указівки на певні повноваження 

слідчого судді, науковці висловлюють думки з приводу необхідності 

прийняття останнім рішень про визнання доказів недопустимими. Приміром, 

С. М. Міщенко вказує, що, виступаючи суб’єктом оцінки доказів, «за 
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наявності підстав слідчий суддя має визнати докази недопустимими, а також 

надати сторонам можливість під час судового розгляду подати клопотання 

про визнання їх такими чи навести заперечення проти цього» [96, с. 92]. З 

указаним судженням ми не погоджуємося. Формально слідчий суддя не є 

уповноваженим постановляти ухвалу про визнання доказу недопустимим. 

Зробивши аналіз ст. 110 КПК, можемо стверджувати, що процесуальні 

рішення у формі ухвали цей суб’єкт має право приймати лише з тих питань, 

постановлення ухвали з яких прямо визначено КПК. Не випадково, 

вважаємо, що законодавець, позбавив слідчого суддю (на відміну від 

слідчого і прокурора) права приймати процесуальні рішення на свій розсуд, 

окрім випадків, прямо вказаних у КПК. Пряме функціональне обмеження 

слідчого судді, за якого він може постановити ухвалу лише з питань, прямо 

визначених у КПК, є запобіжним заходом того, що цей суб’єкт провадження 

не підмінятиме суд з питань, віднесених до виключної компетенції суду. 

Безперечно, у низці випадків (зокрема, санкціонування слідчих (розшукових) 

дій, вжиття запобіжних заходів) слідчий суддя має прийняти процесуальне 

рішення, що ґрунтується на ретельному вивченні матеріалів провадження, що 

підтверджують наявність законних підстав для проведення тієї чи іншої 

слідчої (розшукової) дії. Проте в таких випадках аналіз слідчим суддею 

наданих для дослідження матеріалів є вузькофокусним. Метою такого 

оцінювання не є встановлення придатності чи непридатності окремого доказу 

як складника предмета доказування. Слідчий суддя повинен оцінити тільки 

законність підстави застосування певного процесуального заходу. При цьому 

вади доказового матеріалу, що послужили приводом до відмови в дозволі на 

вжиття процесуального заходу, вимагають з боку процесуального керівника 

здійснення заходів реагування, спрямованих на усунення недоліків.  

Пропозиції щодо розширення повноважень слідчого судді за рахунок 

надання йому права приймати рішення про визнання доказів недопустимими 

вважаємо невиправданими. Як уже зазначалося, відправлення правосуддя – 

виключна компетенція суду. В основу вироку, який має розглядатися як 
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формалізоване вираження реалізації функції правосуддя, суд повинен 

покласти оцінку доказів, яка є результатом їх аналізу на дотримання у 

взаємозв’язку вимог допустимості, належності, достовірності й достатності. 

При цьому з урахуванням принципу змагальності під час судового розгляду в 

учасників має залишатися можливість клопотати перед судом про повторне 

дослідження стосовно допустимості доказів з метою залучення їх до процесу 

доказування. Якщо ж припустити впровадження процедури, за якої слідчий 

суддя приймає рішення про визнання доказу недопустимим, то учасники 

провадження, вважаємо, втратять право на можливість повторного розгляду 

цього питання. Проаналізувавши змістовно-функціональні особливості 

запропонованої ситуації, побачимо, що слідчий суддя, досліджуючи 

складник предмета доказування і приймаючи рішення про вилучення доказу 

з процесу доказування, втручається цим у сферу розгляду справи по суті. 

Процесуальна специфіка полягає в тому, що для суду рішення слідчого судді 

із цього питання є преюдиціальним. Оскільки діяльність слідчого судді й 

суду першої інстанції не співвідносяться між собою як діяльність судових 

органів різних інстанцій, то й перегляд останнім рішення слідчого судді не є 

припустимим. У такому випадку виключається повторне оцінювання судом 

одних і тих же обставин.  

З урахуванням викладеного вважаємо, що існуючий порядок, за якого 

слідчий суддя не наділений окремими повноваженнями щодо визнання 

доказів недопустимими, виступає гарантією можливості здійснення 

ревізійного дослідження судом доказів, визнаних недопустимими на стадії 

досудового розслідування.  

У КПК передбачаються окремі випадки, за яких прийняття рішення 

слідчим суддею автоматично призводить до втрати доказом доказової сили. 

Так, згідно з ч. 3 ст. 233 КПК (випадки проникнення до житла чи іншого 

володіння особи до постанови слідчого судді), якщо слідчий суддя відмовляє 

в задоволенні клопотання про обшук, установлені внаслідок останнього 

докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню. 
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Аналогічне положення міститься й у ч. 3 ст. 250 КПК «Проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді». У разі 

прийняття останнім рішення про відмову в задоволенні клопотання (випадки 

ретроспективного погодження проведення слідчих (розшукових) дій) 

процесуальний керівник, на нашу думку, зобов’язаний упорядкувати 

виведення непридатного доказу з доказової бази шляхом винесення 

постанови про визнання доказу недопустимим.  

 

3.2.2. Забезпечення допустимості доказів у перебігу судового розгляду 

кримінального провадження. Саме на суд покладається завдання з 

остаточної оцінки доказів, що містяться в матеріалах кримінального 

провадження. Пропонуємо розглянути питання, які повноваження, 

спрямовані на забезпечення використання лише допустимих доказів при 

прийнятті рішення, має суд на окремих етапах судового розгляду. 

Аналіз статей 314 – 317 КПК дає підстави стверджувати, що прямих 

повноважень щодо дослідження доказів стосовно відповідності їх вимогам 

допустимості на етапі підготовчого провадження суд не має. За логікою 

законодавця на цьому етапі суд ще не може досліджувати цей факт. Частина 

4 ст. 291 КПК містить категоричний припис, за яким надання суду разом з 

обвинувальним актом і додатків до нього
32

 також інших документів до 

початку судового розгляду забороняється. По суті, здійснюючи підготовче 

провадження, суд повинен вирішити низку організаційних питань, 

залишаючись при цьому відстороненим від дослідження основного – питання 

вини особи. Запровадження такого порядку має за мету запобігання 

формуванню у судді, так би мовити, скороспілого попереднього висновку, 

                                                 
32 А саме: реєстру матеріалів досудового розслідування; цивільного позову (якщо він був пред'явлений під час 

досудового розслідування); розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову 

(якщо вони були пред'явлені під час досудового розслідування); реєстру матеріалів досудового розслідування; розписки 

або іншого документа, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову (якщо він був 

пред'явлений під час досудового розслідування не щодо підозрюваного). 
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що ґрунтується на вивченні окремих матеріалів провадження й може 

впливати на неупередженість суду в подальшому розгляді справи. 

Реалії так званого процесуального життя свідчать, що трапляються 

непоодинокі випадки дослідження матеріалів справи суддями вже на етапі 

підготовчого провадження, коли в результаті позапроцесуальної взаємодії 

судді з учасниками процесу він має змогу безпосередньо їх вивчити. Гадаємо, 

що подібна ситуація пов’язана з інерційністю і стереотипністю суддівського 

мислення. Неприйняття суддями новації, згідно з якою законодавець 

намагається аж до моменту розгляду справи по суті забезпечити чистоту 

сприйняття обставин справи судом і бажання діяти по-старинці, фактично 

призводить до свідомого нехтування ними процедури здійснення 

підготовчого провадження. Це, у свою чергу, може послужити підставою для 

заявлення відводу судді у зв’язку з наявністю сумнів у його неупередженості. 

Викликає занепокоєння той факт, що носіями ідеології недотримання 

процедури проведення підготовчого провадження є не лише окремі 

правозастосувачі в особі суддів загальних судів, а й навіть представники 

вищих органів судової гілки влади. В інтерпретаційному акті Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а 

саме в п. 2 його листа «Про порядок здійснення підготовчого судового 

провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» 

зазначається, що в разі повернення обвинувального акта прокуророві 

проведення будь-яких слідчих або інших процесуальних дій, окрім 

зазначених в ухвалі про повернення обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру в 

кримінальному провадженні не допускається. Докази, отримані при 

проведенні процесуальних дій, не встановлених в ухвалі про повернення 

зазначених матеріалів кримінального провадження, відповідно до ч. 8 ст. 223 

КПК є недопустимими [119]. Постає запитання: для проведення яких слідчих 

(розшукових) дій суд може повернути прокуророві обвинувальний акт, не 

маючи змоги дослідити матеріали кримінального провадження (окрім 



 171 

обвинувального акта й додатків до нього). Ні аналіз правозастосовної 

практики, ні штучне моделювання гіпотетичних прикладів не допомогли нам 

знайти відповіді на це запитання.  

Заради справедливості відмітимо, що законодавець теж не зовсім 

послідовний у своїй позиції стосовно заборони суду аналізувати обставини 

справи на етапі підготовчого провадження. За ч. 3 ст. 315 КПК «під час 

підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом II цього Кодексу». Звернувшись до ст. 278 КПК, 

побачимо, що в ній називаються обставини, які в сукупності належить 

оцінити суду при прийнятті рішення про обрання запобіжного заходу і 

вказується на необхідність оцінки судом вагомості наявних доказів про 

вчинення особою кримінального правопорушення, а також тих, якими 

обґрунтовується розмір майнової шкоди. Крім того, відповідно до статей 200 

і 201 КПК сторони можуть клопотатися про допит свідків у ході розгляду 

судом клопотання про зміну запобіжного заходу. 

Розглянуті вище положення КПК є колізійними. Застосування процедур, 

за яких суд під час підготовчого провадження здійснюватиме оцінку доказів, 

суперечить концепції чинного КПК. У ньому закріплено цілісну систему 

гарантій принципів змагальності й диспозитивності, яка має на меті 

досягнення результату, за якого суду для можливості прийняття ним 

об’єктивного рішення, що ґрунтується на аналізі досліджених позицій сторін, 

належить залишатися неупередженим. Усунути відповідну неузгодженість 

можна в такий спосіб. Питання, які вирішуються на етапі підготовчого 

провадження і які пов’язані з необхідністю дослідження доказів по справі, 

мають бути передані на розгляд іншого суб’єкта, який опікується ними на 

попередній стадії, тобто на розгляд слідчого судді. Якщо ж клопотань з боку 

сторін про обрання, зміну або скасування заходів забезпечення 
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кримінального провадження немає, залучення останнього не вимагається, 

оскільки має місце автоматична пролонгація відповідних заходів, що, у свою 

чергу, не потребує дослідження доказів судом. Згідно з ч. 3 ст. 315 КПК «за 

відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під 

час досудового розслідування, вважається продовженим». У зв’язку з 

наведеним пропонуємо вилучити з ч. 3 ст. 315 положення про обрання, зміну 

або скасування судом заходів забезпечення кримінального провадження й 

викласти цю частину в такій редакції: «За відсутності клопотань з боку 

сторін кримінального провадження про обрання, зміну або скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважається продовженим». Крім того, необхідно доповнити й 

ч. 1 ст. 132 КПК, виклавши її наступним чином: «Заходи забезпечення 

кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого 

судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Слідчий 

суддя приймає рішення про їх обрання, зміну, продовження або скасування 

до початку судового розгляду». 

Отже, досліджувати докази, а значить і вирішувати питання стосовно їх 

допустимості повинен суд безпосередньо в перебігу судового розгляду 

кримінального провадження. Інакше кажучи, він має дослідити докази, 

надані йому сторонами. Відповідно до ч. 1 ст. 317 КПК «документи, інші 

матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, 

судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього 

кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є 

матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою)».  

У контексті вищенаведеного положення повернімося до питання, в 

якому саме порядку суд може реалізувати свої ревізійні повноваження щодо 
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повторного розгляду допустимості доказів. Раніше ми пропонували 

встановити законодавчо процедуру формування матеріалів кримінальної 

справи, за якої матеріали, щодо яких прийнято рішення про визнання доказів 

недопустимими, вилучаються із загального обсягу доказового матеріалу й 

надаються суду окремо
33

. Як зазначалося, до початку підготовчого 

провадження суду надаються лише процесуальні документи, перелічені у ст. 

291 КПК (обвинувальний акт і додатки до нього). У ході підготовчого 

судового засідання сторонами можуть вноситися клопотання з питань, 

визначених у п. 4 ч. 2 ст. 317 КПК. Однак усі інші матеріали повинні 

приєднуватися до справи вже після виконання судом сукупності 

організаційних дій, спрямованих на підготовку справи до розгляду. Аналіз же 

змісту ч. 1 та 2 ст. 317 КПК дозволяє зробити досить цікавий висновок. Так, у 

ч. 1 указаної статті говориться, що з наданих суду матеріалів під час судового 

провадження формується кримінальна справа. У ч. 2 цієї ж статті міститься 

припис, згідно з яким після призначення справи до судового розгляду за 

наявності клопотання з боку учасника суд забезпечує можливість останньому 

ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. При цьому 

проміжок процесуального часу, протягом якого можуть бути надані суду 

матеріали, коливається в межах від моменту винесення ухвали судом про 

призначення судового розгляду до завершення судового провадження, 

точніше, до виконання судом вимог, передбачених ст. 366 КПК (вихід до 

нарадчої кімнати). Однак така розтягнутість у часі процесу надання суду 

матеріалів провадження містить у собі низку небезпек.  

По-перше, не є рідкістю ситуації, за яких особа (підозрюваний, 

обвинувачений) по закінченні досудового розслідування вдається до послуг 

нового захисника. Далеко не завжди адвокат, який попередньо здійснював 

захист обвинуваченого на досудовому розслідуванні, ділиться своїми 

напрацюваннями з колегою, який представлятиме клієнта на стадії судового 

розгляду, а тому новому захисникові доводиться працювати в умовах 

                                                 
33 Див. підрозділ 3.1.  
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невідомості, коли в перебігу судового розгляду прокурор може, так би 

мовити, дозовано долучати докази до справи. У подібних випадках у сторони 

захисту фактично немає достатнього часу для аналізу тільки-но наданих 

матеріалів, що ускладнює здійснення повноцінного захисту. Захисник не 

може скористуватися також правом ознайомитися з матеріалами 

кримінального провадження, а ст. 290 КПК, яка регламентує відкриття 

сторонами матеріалів на досудовому розслідуванні, в ході судового 

провадження не може бути застосована, як і ст. 317 КПК, яка надає змогу 

захисникові вимагати ознайомлення лише з тими матеріалами кримінального 

провадження, які вже фактично надані суду прокурором. На наше 

переконання, судовий розгляд не повинен перетворюватися на щось на 

кшталт карткової гри, де учасники на свій розсуд маніпулюють доказами, 

обираючи для себе слушний момент, коли останні можуть бути надані суду.  

По-друге, аналізуючи діяльність прокурора по нагляду за додержанням 

вимог допустимості доказового матеріалу на стадії досудового 

розслідування, ми вказували, що вилучення матеріалів з обсягу доказування 

може супроводжуватися необізнаністю інших учасників про цей факт. Отже, 

не знаючи про те, які докази вилучені з процесу доказування, сторона захисту 

не в змозі проаналізувати їх стосовно можливості клопотатися перед судом 

про їх дослідження щодо допустимості. 

У зв’язку із цим постала нагальна потреба в обмеженні термінів надання 

суду матеріалів, які мають сторони. Логічним продовженням положення, 

передбаченого ч. 12 ст. 290 КПК, за яким, «якщо сторона кримінального 

провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї 

статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази», 

мало б стати доповнення ч. 1 ст. 317 КПК приписом такого змісту: «Після 

призначення справи до судового розгляду сторони кримінального 

провадження повинні негайно надати суду матеріали, які були відкриті згідно 

зі ст. 290 КПК».  
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Раніше ми пропонували запровадження порядку, за яким матеріали, 

вилучені у зв’язку з визнанням доказів недопустимими, належить надавати 

суду для дослідження окремо
34

. Уточнюючи власну пропозицію, наголосимо, 

що факти вилучення доказового матеріалу все ж мають знайти відбиття в 

матеріалах кримінальної справи, що передаються для дослідження судом. 

Слушною видиться пропозиція В. С. Балакшина, який указує, що доцільно 

впровадити процедуру, за якої докази, визнані недопустимими на досудовому 

розслідуванні, не включаються до переліку доказів, що підлягають 

дослідженню в ході судового провадження. Їх перелік має наводитися в 

окремому списку, що долучається до обвинувального акта [4, с. 395]. 

Внесемо деякі уточнення до запропонованого порядку процесуальної фіксації 

вилучення доказів, визнаних прокурором недопустимими. На відміну від 

КПК РФ, для вдосконалення якого і пропонувалася новація з наданням суду 

списку недопустимих доказів, чинний вітчизняний КПК дозволяє здійснити 

відповідну фіксацію в межах існуючої процедури. Так, реєстр матеріалів 

досудового розслідування є обов’язковим додатком до обвинувального акта й 

за ст. 109 КПК повинен містити: (а) номер і найменування процесуальної дії, 

проведеної у процесі досудового розслідування, а також час її здійснення і 

(б) реквізити процесуальних рішень, прийнятих при досудовому 

розслідуванні. Отже, дії прокурора по усуненню доказів з процесу 

доказування й рішення, прийняті у зв’язку із цим, мають знайти 

відображення в додатку до обвинувального акта. Однак з метою забезпечення 

чистоти сприйняття судом доказів, доцільно з матеріалів, вилучених з обсягу 

доказування внаслідок визнання доказів недопустимими на досудовому 

провадженні, формувати том, який надається суду окремо від усіх інших 

матеріалів. Під час судового розгляду суду, у свою чергу, належить 

дослідити відповідні матеріали лише у випадку, якщо згідно з ч. 3 ст. 89 КПК 

хтось з учасників клопочеться про їх дослідження. 

                                                 
34 Див. підрозділ 3.1.  
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Запровадження такого порядку залучення до кримінальної справи 

названих матеріалів допоможе, з одного боку, забезпечити право учасників 

вимагати їх урахування судом, якщо останні не погоджуються з рішенням 

прокурора про визнання доказів недопустимими, а з другого – нівелювати 

вплив на формування позиції суду щодо сприйняття матеріалів, виведених із 

процесу доказування.  

З’ясуємо, коли ж саме у процесі судового розгляду суд уповноважений 

оцінювати докази щодо дотримання критерію допустимості. Загальний 

порядок визнання судом доказів недопустимими встановлює ч. 1 ст. 89 КПК, 

за якою «суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в 

нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення». Що стосується 

питання визначення моменту прийняття судом того чи іншого рішення, тут 

дослідники висловлюють різні думки. Як вважає А. А. Павлишин, зміст 

наведеної вище норми не дає змоги з’ясувати, на якому етапі судового 

провадження вирішується питання про визнання доказів недопустимими, – 

під час постановлення вироку чи ухвали про закриття провадження, а чи 

відразу ж після постановки питання про визнання доказів недопустимими 

[109, с. 123]. Ми не погоджуємося з таким твердженням. Так, аналіз 

граматичних конструкцій, якими оперує законодавець у КПК 2012 р., 

дозволяє зробити певний висновок. При позначенні окремих процесуальних 

дій, що вимагають від суду прийняття рішення з виходом до нарадчої 

кімнати, в законі зазначається, що рішення з певного питання приймається 

(вирішується) в нарадчій кімнаті (ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 390 КПК). Якщо ж 

законодавець указує на такий етап судового розгляду, як постановлення 

рішення в нарадчій кімнаті, використовується конструкція «видалення 

(вихід) до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення» (ч. 3 ст. 61, ст. 

366 КПК), тотожна мовній конструкції, що вживається в ч. 1 ст. 89 КПК. 

Якщо припустити, що законодавець у наведеній нормі акцентує увагу на 

процесуальній формі винесення рішення, а не на етапі судового розгляду, 

залишається не зовсім зрозуміло, який сенс у закріпленні винятків, що 
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стосуються можливості визнання доказів недопустимими під час судового 

розгляду (ч. 2 ст. 89 КПК). Отже, за винятком окремих випадків, питання 

допустимості доказів відповідно до КПК 2012 р. не можуть вирішуватися до 

моменту постановлення судом кінцевого процесуального акта по справі 

(вироку або ухвали). 

Виняток з вищенаведеного правила містить ч. 2 ст. 89 КПК, де 

зазначається: «у разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час 

судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою 

неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в 

судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате». Звернімо увагу 

на те, що ст. 350 КПК не фіксує з якого моменту учасники судового 

провадження можуть звертатися до суду з клопотаннями, в тому числі і щодо 

визначення процесуальної долі доказів. З огляду на логіку послідовності 

процесуальних дій, що здійснюються у ході судового розгляду, визнання 

доказу недопустимим у зв’язку з очевидним характером недопустимості 

доказу може відбуватися лише після завершення підготовчих дій у судовому 

засіданні (ст. 347 КПК). Це питання деталізується у пп. 1 п. 8 листа Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

«Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України», в якому пропонується розгляд клопотань про визнання 

доказів недопустимими, а також відомостей, що свідчать про їх очевидну 

недопустимість, прив’язувати до виконання процедур, передбачених ст. 349 

КПК, а саме до моменту визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, й порядку їх вивчення [115]. Звичайно ж, і в подальшому (до 

виходу суду до нарадчої кімнати) сторони не втрачають можливості 

звернутися до нього з відповідними клопотаннями.  

Використання в законі оцінної категорії «очевидна недопустимість» 

вимагає з’ясування його змісту з метою встановлення, в яких саме випадках 

той чи інший матеріал вилучається з процесу доказування при судовому 
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розгляді. А. А. Павлишин пропонує пов’язувати наявність очевидної 

недопустимості з переліком підстав, визначених у ч. 2 ст. 87 КПК, для 

визнання доказів недопустимими [109, с. 125]. Ми, безперечно, 

погоджуємося з подібною думкою. Саме формулювання, якими оперує 

законодавець на позначення дій суду в разі виявлення істотного порушення 

прав та свобод людини у ході отримання доказів, свідчать про потребу 

констатації судом наявності очевидної недопустимості. На беззаперечність, 

присутність процесуальних порушень указує й відсутність у суду 

дискреційних повноважень щодо вирішення долі відповідних доказів. Як 

зазначається в ч. 2 ст. 87 КПК, суд за наявності випадків, передбачених у цій 

частині статті, зобов’язаний констатувати існування істотних порушень прав 

людини та основоположних свобод і визнати доказ недопустимим. 

Розглянемо окремо кожну із ситуацій, перелічених у названій статті. 

У п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК передбачається, що суд зобов'язаний визнати 

істотними порушеннями прав людини та основоположних свобод здійснення 

процесуальних дій, що потребують попереднього дозволу суду, без такого 

дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Відзначимо, що при 

формулюванні цієї підстави законодавець припустився термінологічної 

помилки. Так, за змістом цієї норми, має йтися про дії учасників 

кримінального провадження, здійснені на стадії досудового розслідування 

без судового дозволу або з порушенням його умов. Раніше ми звертали вже 

увагу на те, що зі ст. 3 КПК випливає: суд і слідчий суддя – це окремі 

учасниками кримінального провадження, які різняться між собою сферою 

повноважень і стадіями, на яких вони їх реалізують
35

. Вочевидь, 

законодавець мав на увазі саме слідчого суддю, оскільки надання дозволів на 

проведення деяких процесуальних дій у рамках судового контролю 

здійснюється саме на досудовій стадії. У зв’язку із цим з метою усунення 

вказаної термінологічної невідповідності пропонуємо п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК 

викласти так: «здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього 

                                                 
35 Підрозділ 3.2. 
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дозволу слідчого судді, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих 

умов». 

Не вдаючись до детального вивчення слідчих дій, проведення яких 

вимагає отримання дозволу слідчого судді, обмежимося лише вказівкою на 

норми, в яких це передбачено (ч. 3 ст. 233; частини 2 статей 234 і 237; ч. 5 

ст. 240; ч. 3 ст. 246; частина 2 і 3 ст. 250; ч. 1 ст. 258; статті 260, 261, 263; ч. 1 

ст. 264; ч. 4 ст. 267; частини 2 статей 268 – 270 КПК). Разом із тим у п. 1 ч. 2 

ст. 87 КПК йдеться про здійснення дій процесуальних, а не лише слідчих. 

Вважаємо, що з усього обсягу процесуальних дій (окрім уже вказаних 

слідчих), які потребують одержання дозволу від слідчого судді, 

безпосередньо процесу доказування стосується тільки такий захід 

забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і 

документів (глава 15 КПК). А тому тимчасовий доступ до речей і документів 

без ухвали слідчого судді або з порушенням її суттєвих умов на підставі п. 1 

ч. 2 ст. 87 КПК має тягти визнання доказу недопустимим. 

Конструкція «порушення суттєвих умов судового дозволу» означає 

випадки проведення дій, не відповідаючих змісту ухвали суду. У свою чергу, 

до суттєвих умов ухвали, на нашу думку, необхідно відносити всі умови, 

вказані законодавцем в окремих статтях, де визначається зміст таких ухвал 

(ст. 164; ч. 2 ст. 235; ч. 4 ст. 248 КПК). При цьому під виразом «порушення 

суттєвих умов дозволу слідчого судді» маються на увазі не лише дії 

виконавців цієї ухвали (наприклад, проведення слідчим обшуку по закінченні 

терміну, вказаному в ухвалі суду), а й порушення з боку самого суб’єкта 

постановлення ухвали. Вважаємо, якщо ухвала слідчого судді про 

проведення обшуку не місить відомостей, які згідно з ч. 2 ст. 235 КПК мають 

бути в ній визначені (зокрема, не вказано адреси володіння особи, яке слід 

обшукати, не визначені речі, документи або особи, для виявлення яких 

провадиться обшук), існують усі підстави визнавати результати слідчої 

(розшукової) дії недопустимими, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК. 
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Що стосується підстави визнання доказу недопустимим, яка міститься у 

п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК – отримання доказів шляхом катування, жорстокого, 

нелюдського або принижуючого гідність особи поводження чи погрози 

застосування останнього – зазначимо нижченаведене. З огляду на злочинний 

характер дій, що супроводжують одержання відповідного доказу, ми 

переконані, що його визнання недопустимим із цих підстав може мати місце 

лише у випадку наявності рішення суду, яким підтверджується факт 

застосування тортур, тілесних ушкоджень тощо. Правильність цього 

висновку підтверджується й положеннями ст. 206 КПК, ч. 6 якої закріплює: 

якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування 

до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 

державної влади, в державній установі (в органі державної влади, державній 

установі, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), 

слідчий суддя зобов'язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи 

письмову заяву й (а) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного 

обстеження особи, (б) доручити відповідному органу досудового 

розслідування провести дослідження фактів, викладених у її заяві. 

У п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК очевидною підставою для визнання доказу 

недопустимим визначається порушення права особи на захист. За своєю 

сутністю поняття «право особи на захист» є узагальненою словниковою 

конструкцією, що охоплює систему гарантій реалізації особою, щодо якої 

здійснюється кримінальне переслідування, процесуальних прав. У ст. 20 КПК 

наводиться визначення категорії «право особи на захист», під якою 

пропонується розуміти надання особі можливості дати усні або письмові 

пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати й подавати 

докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися 

правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні 

права, передбачені цим Кодексом. У зв’язку із цим усі дії, спрямовані на 

позбавлення особи перелічених прав, на обмеження в їх реалізації, мають 

розглядатися як порушення права на захист. 
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Для більш повного розкриття змісту підстави для визнання доказів 

недопустимими пропонуємо звернутися до аналізу постанови Пленуму ВСУ 

«Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 р. за № 8
36

. Деталізуючи 

відповідні положення, Пленум зазначає, що порушення права на захист може 

виявлятися, зокрема, в несвоєчасному допуску захисника у провадження, у 

порушенні права особи на побачення з захисником до першого допиту, в 

допиті за відсутності захисника, в незабезпеченні права користуватися 

рідною мовою тощо [116].  

Підстава, наведена у п. 4 ч. 2 ст. 87 КПК (одержання показань чи 

пояснень від особи, яка не була повідомлена про її право відмовитися від 

давання показань чи не відповідати на запитання, або отримання останніх з 

порушенням цього права), стосується передовсім стадії досудового 

розслідування. Іншими словами, прокурор, виявивши порушення, 

зобов’язаний усунути такі докази з процесу доказування і, як процесуальний 

керівник, має вдатися до заходів, що дозволять нівелювати вплив цих 

порушень на позицію обвинувачення (за КПК 2012 р. суд має допитати 

безпосередньо свідків – ч. 4 ст. 95 КПК). Якщо порушення, передбачені в 

розглядуваному п. 4 ч. 2. ст. 87 не були усунуті під час досудового 

розслідування, у сторони захисту з’являється можливість, керуючись 

концепцією «плодів отруєного дерева», вимагати визнання недопустимими 

доказів, одержаних на підставі свідчень, отриманих з відповідними 

порушеннями. 

Пунктом 5 ч. 2 ст. 87 КПК передбачено необхідність визнання доказу 

недопустимим унаслідок порушення права на перехресний допит. Процедура 

останнього може бути реалізована лише під час розгляду справи судом (ч. 7 

ст. 352 КПК). Отже, ця підстава визнання доказу недопустимим може бути 

                                                 
36 З огляду на базисний характер цих прав, які тяжіють лише до розширення (а не звуження), вважаємо за 

можливе використовувати висновки, викладені у цій постанові. 
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застосована лише при здійсненні судового провадження з перегляду судових 

рішень.  

Таким чином, випадки порушення прав і свобод людини, перелічені в ч. 

2 ст. 87 КПК, свідчать про очевидність недопустимості доказів. У разі їх 

виявлення, суд негайно має прийняти рішення про визнання таких доказів 

недопустимими. На це вказує й Вищий спеціалізований суд України, 

зазначаючи в п. 8 листа «Про деякі питання порядку здійснення судового 

розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України»: що безсумнівно 

недопустимими повинні визнаватися докази, отримані внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини (ст. 87 КПК) за умови підтвердження 

сторонами кримінального провадження їх очевидної недопустимості [115].  

Звертає на себе увагу той факт, що, незважаючи на вичерпний перелік 

підстав, перелічених у ч. 2 ст. 87 КПК, окремі з них наведені з використанням 

загальних формулювань, які дозволяють підвести під дію цієї норми досить 

широке коло процесуальних порушень. На нашу думку, існує нагальна 

потреба у прийнятті інтерпретаційного акта, в якому з урахуванням положень 

чинного КПК Вищий спеціалізований суд навів би найтиповіші випадки 

порушення права на захист, що мали б служити підставою для визнання 

доказів недопустимими. 

Щодо питання, чи можливо ще якісь із процесуальних порушень, окрім 

названих у ч. 2 ст. 87 КПК, віднести до очевидних, наголосимо, що в п. 8 

вищенаведеного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ зазначається: «застосоване законодавцем при 

наданні визначення поняття "докази" формулювання "фактичні дані, 

отримані у передбаченому КПК порядку" та положення ч. 3 ст. 17 КПК про 

те, що обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих 

незаконним шляхом, свідчать, що відомості, матеріали та інші фактичні дані, 

отримані органом досудового розслідування у непередбаченому 

процесуальним законом порядку чи з його порушенням (курсив наш), є 
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очевидно недопустимими, а це відповідно до ч. 2 ст. 89 КПК тягне за собою 

неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в 

судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате» [115]. Якщо 

буквально трактувати цитоване положення, виходить, що будь-яке 

порушення процесуальної форми одержання доказів говорить про очевидну 

їх недопустимість. Однак далі в Листі зазначається: «В іншому випадку суд 

вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті 

під час ухвалення судового рішення» [115]. Отже, питання віднесення тих чи 

інших порушень процесуального закону до очевидних з огляду на оцінний 

характер указаного терміна вимагає окремого опрацювання. Вважаємо, що з 

боку Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ мають бути здійснені кроки з вироблення чіткої позиції 

щодо встановлення критеріїв і типових випадків, за яких докази належить 

визнавати недопустимими для забезпечення однозначності в застосуванні 

відповідних норм КПК. 

Зі свого боку зауважимо, що ми теж не схильні обмежувати категорію 

«очевидність порушень» тільки межами ч. 2 ст. 87 КПК. З нашої точки зору, 

не менш очевидним є порушення процесуального закону, яке виявилося, 

приміром, у проведенні слідчої (розшукової) дії неналежним суб’єктом або ж 

в отриманні дозволу суду без обов’язкового попереднього узгодження 

клопотання з процесуальним керівником та ін. Таким чином, установлення 

очевидності порушень, окрім випадків, передбачених у ч. 2 ст. 87 КПК, 

вимагає належного обґрунтування цього учасником судового провадження, 

який заявляє клопотання про розгляд цих обставин. 

У КПК не визначається форми й порядку прийняття рішення судом про 

визнання доказів недопустимими. Частина 2 ст. 89 КПК закріплює, що в разі 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду він 

визнається судом недопустимим, що тягне за собою неможливість 

дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому 

засіданні, якщо таке дослідження було розпочато. Необхідність 
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постановлення ухвали із цього питання випливає з аналізу статей 110 і 369 

КПК, де йдеться про те, що будь-яке рішення суду, окрім того, в якому 

вирішується обвинувачення по суті, викладається у формі ухвали. Однак 

незрозуміло: повинен суд для прийняття такого рішення видалятися до 

нарадчої кімнати чи має його постановити без виходу до неї. На наше 

переконання, питання про визнання доказів недопустимими мають 

вирішуватися виключно в нарадчій кімнаті. По суті, при його вирішенні суду 

доводиться не тільки аналізувати й оцінювати доводи сторін, висловлені у 

клопотаннях із цього приводу й запереченнях на них, а й здійснювати оцінку 

доказу, яка є для нього остаточною в разі прийняття рішення про вилучення 

його з процесу доказування. Інакше кажучи, суд змушений здійснити 

остаточну (вузькофокусну) оцінку окремого складника (складників), 

предмета доказування, що й ріднить цю діяльність з діяльністю суду, 

пов’язаною з оцінкою доказів при постановленні підсумкового акта у справі. 

Як видиться, було б доречно прямо в законі передбачити обов’язок суду 

постановлювати таке рішення в нарадчій кімнаті. У зв’язку із цим 

пропонуємо ч. 2 ст. 89 КПК доповнити реченням такого змісту: «Питання 

про визнання доказу недопустимим вирішується в нарадчій кімнаті 

вмотивованою ухвалою суду». 

 

Висновки до розділу 3 

1. Діяльність прокурора, здійснювана ним у межах кримінального 

провадження на стадії досудового розслідування, зокрема з питань 

забезпечення дотримання вимог допустимості доказів, з урахуванням 

наявності в нього повноважень із втручання в оперативну діяльність органів 

досудового розслідування має характер контрольної, а не наглядової. Однак, 

зважаючи на існування традиційного підходу до найменування такої його 

діяльності на цій стадії як «прокурорський нагляд», і з урахуванням того, що 

КПК на позначення цього оперує термінологічною конструкцією «нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування», можна 
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використовувати термін «прокурорський нагляд» як синонімічну одиницю до 

термінів «прокурорський контроль» і «процесуальне керівництво», яке, у 

свою чергу, в дійсності і є формою прокурорського контролю за здійсненням 

досудового розслідування в конкретному провадженні. 

2. Запровадження в КПК 2012 р. таких новел, як незмінність 

процесуального керівника, обов’язок прокурора особисто здійснити (або 

узгодити) етапні процесуальні дії, є вагомим кроком на шляху підвищення 

якості прокурорського нагляду за законністю проведення досудового 

розслідування в цілому й формування доказового матеріалу, зокрема. 

3. Особливість діяльності прокурора із забезпечення дотримання вимог 

допустимості доказів при досудовому розслідуванні полягає в тому, що вона 

здійснюється в умовах дуалістичної природи його повноважень на цій стадії. 

Прокурор одночасно відіграє керівну роль в обвинувачувальній діяльності 

відповідних суб’єктів, і, будучи суб’єктом, уповноваженим на проведення 

поточного контролю за законністю досудового розслідування, забезпечує 

захист законних прав і свобод особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

переслідування. 

4. Повноваження прокурора, спрямовані на забезпечення дотримання 

вимог допустимості під час досудового провадження, пропонується поділити 

на 3 групи. Це повноваження: (а) спрямовані на забезпечення дотримання 

вимог допустимості безпосередньо в процесі збирання й закріплення доказів, 

(б) контрольні, в ході здійснення яких прокурор має змогу виявити вади 

доказового матеріалу, що містяться в матеріалах провадження, і (в) 

компенсаційні, спрямовані на усунення недоліків досудового слідства у 

випадку попереднього виявлення порушень вимог допустимості. 

5. Механізм визнання доказів недопустимими на стадії досудового 

розслідування може бути реалізований шляхом використання прокурором 

таких повноважень, як право скасовувати незаконні постанови слідчого, 

приймати процесуальні рішення, здійснювати інші повноваження, 

передбачені КПК. Разом із тим законодавчо не визначено процедуру 
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визнання доказу недопустимим на цій стадії. Пропонується доповнити ст. 89 

КПК 2012 р. таким положенням: «1. На стадії досудового розслідування 

прокурор має право визнати доказ недопустимим за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, чи з власної ініціативи». 

6. Рішення про визнання доказу недопустимим на стадії досудового 

розслідування процесуально має оформлюватись у виді постанови про 

визнання доказу недопустимим. З метою забезпечення неухильного 

виконання цієї вимоги пропонується доповнити ст. 89 КПК положенням 

такого змісту: «У разі визнання доказу недопустимим прокурор виносить 

умотивовану постанову». 

7. Лише прокурор у межах здійснення повноважень із процесуального 

керівництва має право прийняти рішення про визнання доказу 

недопустимим. 

8. Пропонується законодавчо впровадити процедуру, за якої при 

відкритті сторонами одна одній матеріалів прокурор надавав би змогу цим 

учасникам ознайомлюватися з матеріалами, вилученими з процесу 

доказування, шляхом визнання їх недопустимими. Для забезпечення цього, є 

сенс доповнити ч. 2 ст. 290 КПК вказівкою на те, що всі матеріали 

досудового розслідування повинні надаватися сторонам для ознайомлення. 

9. Повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення 

допустимості доказового матеріалу, можуть бути поділені на групи, що 

охоплюють повноваження, пов’язані: (а) зі здійсненням судового контролю 

за законністю підстав застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, (б) із забезпеченням судового контролю за законністю підстав 

проведення слідчих (розшукових) дій, (в) з проведенням судового контролю 

за законністю забезпечення доказів, (г) із забезпеченням судового контролю 

за законністю рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування, (д) із забезпеченням судового контролю за 
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законністю участі окремих суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності у 

здійсненні кримінального провадження, (е) зі сприянням учасникам 

кримінального процесу в реалізації їх законних прав і забезпеченням 

виконання ними процесуальних обов’язків. 

10. Існуючий порядок, за якого слідчий суддя, не наділений окремими 

повноваженнями щодо визнання доказів недопустимими виступає гарантією 

можливості здійснення ревізійного дослідження судом доказів, визнаних 

недопустимими на стадії досудового розслідування. 

11. При підготовчому провадженні суд уповноважений на вирішення 

низки організаційних питань, спрямованих на належне забезпечення 

судового розгляду, а тому дослідження доказів щодо їх відповідності 

вимогам допустимості на цьому етапі судового провадження не 

здійснюється.  

12. Питання, що вирішуються на етапі підготовчого провадження, 

пов’язані з необхідністю дослідження доказів у справі, мають бути передані 

на розгляд слідчого судді. З метою забезпечення цього пропонується внести 

зміни до ч. 3 ст. 315, виклавши її в такій редакції: «За відсутності клопотань з 

боку сторін кримінального провадження про обрання, зміну або скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважається продовженим». Крім того, доповнити ч. 1 ст. 132 

КПК, виклавши її наступним чином: «Заходи забезпечення кримінального 

провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за 

винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя приймає 

рішення про їх обрання, зміну, продовження або скасування до початку 

судового розгляду». 

13. Є сенс обмежити терміни надання суду наявних у сторін матеріалів 

для забезпечення можливості ознайомлення з тими з них, які вилучені з 

обсягу доказування у зв’язку з визнанням доказів недопустимими на стадії 

досудового розслідування. Пропонується доповнити ч. 1 ст. 317 КПК 
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приписом такого змісту: «Після призначення справи до судового розгляду 

сторони кримінального провадження повинні негайно надати суду матеріали, 

які були відкриті згідно зі ст. 290 КПК». 

14. З метою забезпечення чистоти сприйняття судом доказів доцільно з 

матеріалів, вилучених з обсягу доказування внаслідок визнання їх 

недопустимими на досудовому провадженні, формувати том, який надається 

суду окремо від усіх інших матеріалів провадження. Під час судового 

розгляду суд повинен дослідити відповідні матеріали лише у випадку, якщо 

згідно з ч. 3 ст. 89 КПК хтось з учасників клопочеться про їх дослідження. 

15. У ч. 2 ст. 87 КПК законодавець припустився помилки, визначивши 

здійснення дій без дозволу суду порушенням, що має очевидний характер. 

Рекомендується п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК викласти так: «здійснення процесуальних 

дій, які потребують попереднього дозволу слідчого судді, без такого дозволу 

або з порушенням його суттєвих умов». 

16. Робиться висновок, що очевидними належить визнавати не лише 

порушення, пов’язані з недотриманням прав людини й основоположних 

свобод, перелічених у ч. 2 ст. 87 КПК, а й інші процесуальні порушення з 

огляду на їх характер.  

17.  Пропонується в ч. 2 ст. 89 КПК закріпити положення, відповідно до 

якого питання про визнання доказу недопустимим повинно вирішуватись у 

нарадчій кімнаті вмотивованою ухвалою суду. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація становить собою комплексне дослідження інституту 

допустимості доказів у кримінальному процесі. У ній виявлено проблеми 

доктринального і прикладного характеру, пов'язані з указаним інститутом, 

розроблено й науково обґрунтовано можливі шляхи їх подолання. Проведене 

дослідження дозволяє сформулювати низку висновків і пропозицій, 

спрямованих на поглиблення наукового розуміння вказаного інституту й 

удосконалення його нормативного врегулювання. 

1. Законодавча регламентація інституту допустимості доказів не 

обмежується лише нормами, що охоплюються главою 4 КПК України 

«Докази і доказування», а включає: (а) поняття доказів і форм закріплення 

доказової інформації; (б) критерії допустимості доказів і процедуру оцінки 

доказового матеріалу стосовно його допустимості; (в) правила проведення 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і фіксацію доказової 

інформації; (г) вимоги до суб'єктів, які збирають доказовий матеріал, і 

питання їх відводів; (д) юридичні наслідки визнання доказу недопустимим.  

Усі докази з позиції допустимості можуть бути поділені на допустимі, 

недопустимі й умовно допустимі. Під останніми відповідно до частин 2 і 3 ст. 

88 КПК слід розуміти відомості, допустимість або недопустимість яких 

залежить не від дотримання нормативно визначеної процедури отримання 

інформації, а від умов її використання. 

2. Базовими умовами, забезпечення яких зумовлює допустимість 

доказової інформації, є: (а) належне процесуальне джерело, (б) належний 

суб'єкт збирання доказів; (в) належна процесуальна форма (тобто 

передбачена законом процесуальна дія й порядок її проведення). 

Варіативність окремих наукових підходів залежить лише від бачення того чи 

іншого дослідника щодо змістовного наповнення вказаних умов 

допустимості доказів.  

3. Належне процесуальне джерело, як умова допустимості доказів, 

означає: (а) передбачуваність джерела доказів у КПК (за ч. 2 ст. 84 КПК ними 
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є показання, речові докази, документи, висновки експертів) і (б) якість такого 

джерела (так, зокрема, остання є сумнівною при повідомленні свідком 

інформації, джерело якої невідоме). Відсутність у чинному КПК норми про 

недопустимість як доказів повідомлених особою даних, джерело яких 

невідоме, є прогалиною, яку слід усунути шляхом законодавчого 

врегулювання відповідного положення.  

4. З метою усунення законодавчих прогалин, у зв'язку з наявністю яких 

виникають проблеми щодо визнання допустимими доказами окремих 

матеріалів, отриманих оперативними працівниками, доцільно внести зміни до п. 

3 ч. 2 ст. 40, частин 1 і 3 ст. 41 КПК і ч. 4 ст. 7 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», де вказати на можливість надання слідчим доручень 

оперативному підрозділу як на проведення слідчих (розшукових) і негласних 

слідчих (розшукових) дій, так й на здійснення інших процесуальних дій, 

спрямованих на отримання доказової інформації. 

5. Належна процесуальна форма, як умова допустимості доказів, означає: 

(а) застосовування передбачених законом процесуальних дій, перелік яких є 

вичерпним; (б) проведення останніх за чітко встановленою процедурою; (в) 

оформлення отриманих результатів без відступів від законодавчих положень; 

(г) неухильне дотримання прав і свобод людини.  

Визнання доказів недопустимими може бути наслідком лише істотних 

порушень кримінальної процесуальної форми їх отримання. Перелік 

передбачених в ст. 87 КПК істотних порушень, які призводять до 

недопустимості доказів, не є вичерпним. Такий висновок випливає з огляду 

на визначення допустимих доказів як таких, що «отримані у порядку, 

встановленому КПК» (ч. 1 ст. 86 КПК). Співставлення положень ч. 1 ст. 86 і 

ч. 2 ст. 87 КПК дає можливість висловити тезу про поділ усіх порушень 

процесуальної форми (з позиції їх впливу на допустимість доказів) на 

імперативно-істотні (передбачені ч. 2 ст. 87 КПК) і диспозитивно-істотні 

(істотність або неістотність яких визначається розсудом правозастосовника). 
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6. При розгляді співвідношення допустимості з іншими властивостями 

доказів відзначається, що допустимість і достовірність, не є 

взаємокорелюючими властивостями доказів. Як будь-який достовірний доказ 

може бути визнано недопустимим, так і чітке додержання законодавчо 

встановленої процедури при отриманні доказової інформації не може 

гарантувати її достовірності. Достатність доказів виявляється не в простій 

арифметичній сукупності певної їх кількості, а в їх системі, де вони 

взаємодоповнюються, усуваючи інформаційні прогалини. Якщо частина 

доказів визнається недопустимими, це означатиме втрату узгодженою 

моделлю низки елементів, що порушує її цілісність і здатність повно 

відтворити обставини об'єктивної дійсності. Отже, вплив допустимості 

доказів на достатність їх системи має характер прямо пропорційного зв'язку. 

7. Для забезпечення вимог допустимості показань повинні бути дотримані 

певні умови, а саме: показання мають бути одержані: (а) належним суб’єктом 

процесуальної діяльності; (б) від осіб, які відповідно до КПК можуть бути 

допитані (підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, експерт); (в) 

виключно в результаті проведення допиту як процесуальної дії; (г) з 

дотриманням процесуального порядку проведення допиту, передбаченого 

для окремих учасників процесуальної діяльності.  

Показання з чужих слів може бути визнано допустимим виключно у 

випадках, якщо воно відповідає всім умовам, означеним у ч. 2 ст. 97 КПК. За 

наявності можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, з 

огляду на необхідність забезпечення безпосередності їх дослідження 

показання з чужих слів не можуть визнаватися допустимим джерелом 

доказів. У зв’язку із цим пропонується внести відповідні корективи до абзацу 

1 ч. 2 ст. 97 КПК. 

8. Безпосередній вплив на допустимість речового доказу має обрання 

належного способу отримання предмета, його документально-правового 

оформлення й подальшого зберігання. Надавши стороні захисту й потерпілому 

право збирати речові докази (зокрема, шляхом отримання в порядку 
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добровільного надання чи вилучення речових доказів через інститут 

тимчасового доступу), законодавець не регламентував процедури його 

документально-правового оформлення, що, у свою чергу, може негативно 

вплинути на вирішення питання про допустимість речового доказу. Ця 

проблема потребує якнайшвидшого вирішення шляхом детальної правової 

регламентації порядку збирання й оформлення речових доказів такими 

способами і вказаними учасниками кримінального провадження. 

9. Допустимість документа як доказу у кримінальному провадженні 

однаково залежить як від його зовнішнього оформлення, так і від змісту й 

характеру інформації, закріпленої в цьому документі. Таке розуміння є 

винятком з наукової тези, що на предмет допустимості доказ оцінюється 

шляхом аналізу його форми, а не змісту. Підтвердженням такого висновку є, 

зокрема, положення ст. 88 КПК, відповідно до якого рішення про визнання 

доказу допустимим приймається з урахуванням особливостей його 

інформаційного наповнення й мети, з якою суб'єкт доказування прагне 

використати такий доказ. Саме такий підхід надав можливість висловити й 

обґрунтувати тезу про виділення «умовно допустимих» доказів, допустимість 

або недопустимість яких залежить не від дотримання нормативно визначеної 

процедури отримання інформації, а від умов її використання.  

Такі елементи предмета доказування, як обставини, що впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують 

особу обвинуваченого, обтяжують або пом’якшують покарання (п. 4 ч. 1 ст. 91 

КПК), можуть установлюватися з допомогою документів, що містять 

інформацію, яка стосується цієї особи в розумінні ст. 88 КПК. 

10. Недопустимість висновку експерта найчастіше визнається у зв’язку з 

недопустимістю об’єкта експертного дослідження. Інколи він може 

оцінюється як недопустимий через порушення порядку залучення експерта 

(призначення експертизи), процедури й методики проведення експертного 

дослідження, а також вимог до оформлення експертного висновку. 
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Правова природа висновку експерта як джерела доказу є комплексною, 

оскільки нерозривно поєднує елементи об'єкта експертизи й особистого 

бачення фахівця, який цей об’єкт досліджує. Причинно-наслідковий зв'язок 

між недопустимістю досліджуваного об’єкта й експертного висновку є більш 

тісним, аніж у випадках застосування правила «плодів отруєного дерева». 

Об’єкт експертного дослідження органічно пов’язаний з експертним 

висновком, є невід’ємним складником його правової природи, тоді як згадане 

правило стосується насамперед інформаційних зв'язків між доказами, що 

самі по собі є взаємовідокремленими. 

11. Запровадження в КПК правила незмінності процесуального керівника 

й обов’язку прокурора особисто здійснювати (або узгоджувати) етапні 

процесуальні дії належить розглядати як гарантію підвищення якості 

проведення контролю за досудовим розслідуванням у цілому й формуванням 

доказового матеріалу, зокрема. 

Законодавчий підхід щодо процесуальних можливостей прокурора по 

забезпеченню якості доказового матеріалу на стадії досудового 

розслідування доцільно доповнити положеннями, відповідно до яких 

(а) прокурор вправі визнати доказ недопустимим за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

кримінальне провадження, чи з власної ініціативи; (б) таке його рішення на 

стадії досудового розслідування процесуально має оформлюватись у виді 

відповідної постанови; (в) при відкритті сторонами одна одній матеріалів 

прокурор надає змогу учасникам ознайомитися з матеріалами, вилученими з 

процесу доказування через визнання їх недопустимими.  

12. Існуючий порядок, за якого слідчий суддя не наділений окремими 

повноваженнями щодо визнання доказів недопустимими, є цілком 

виправданим, й таким, що виступає гарантією можливості здійснення 

ревізійного дослідження судом доказів, визнаних недопустимими на стадії 

досудового розслідування. 
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З метою забезпечення чистоти сприйняття судом доказів доцільно з 

матеріалів, вилучених з обсягу доказування внаслідок визнання їх 

недопустимими на досудовому провадженні, сформувати окремий том, який 

надається суду окремо від інших матеріалів провадження. Під час судового 

розгляду суд повинен дослідити ці матеріали лише у випадку, якщо згідно з 

ч. 3 ст. 89 КПК хтось з учасників подасть клопотання про їх дослідження. У 

ч. 2 ст. 89 КПК є сенс закріпити положення, згідно з яким питання про 

визнання доказу недопустимим має вирішуватися в нарадчій кімнаті 

вмотивованою ухвалою суду. 
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