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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конституція України визначає, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави (ст. 3). При цьому Конституція України гарантує, що 

дитинство охороняється державою (ст. 51). Взявши на себе відповідальність щодо 

захисту дітей, держава зобов’язана постійно вживати всіх необхідних заходів, 

спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх.  

Одним із таких заходів є боротьба зі злочинністю серед неповнолітніх. 

Відповідно до статистичних даних МВС України у 2012 році було зареєстровано 

14 838 кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, у 2013 році – 11 

448, у 2014 році – 8861, а за дев’ять місяців 2015 року – 6783, що свідчить про 

суттєве зменшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми. Упродовж 9 місяців 2015 року слідчими ОВС розслідувалось 6 

783 кримінальних правопорушень учинених неповнолітніми, з яких у 6 755 

провадженнях досудове розслідування закінчено, 6 233 направлено до суду з 

обвинувальним актом, у тому числі з угодою про примирення, 464 з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності та 353 з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру. Із загальної кількості 

кримінальних правопорушень, що вчинені неповнолітніми за 9 місяців 2015 року, 

3 394 (50%) тяжких та особливо тяжких, із них закінчено 3 386 (99,8%) 

кримінальних проваджень  та 3 255 (96%) направлено до суду з обвинувальним 

актом.  

Разом із тим, на підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, а також результатів опитування практичних 

працівників встановлено, що слідчі, прокурори під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх допускають суттєві 
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порушення, що призводять до обмеження прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні. Відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК) та міжнародно-правових актів 

(Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються здійснення правосуддя 

щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), 1985 р.; Керівних принципів ООН для 

попередження злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи), 

1990 р.; Правил ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, 

1990 р. тощо) порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх щодо 

яких здійснюється досудове розслідування та судовий розгляд кримінального 

провадження, є недопустимим. Забезпечення законності здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, у тому числі й 

належного захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів, безумовно, залежить від 

діяльності у кримінальних провадженнях цієї категорії захисників, участь яких є 

обов’язковою. Одним із способів захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні є здійснення захисником кримінального 

процесуального доказування. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних та 

зарубіжних фахівців із адвокатури, кримінального процесу, криміналістики, 

кримінології та інших галузей, а саме: Ю. П. Аленіна, А. Д. Анучкіної, І. В. Басистої, 

В. Д. Берназа, Т. В. Варфоломеєвої, І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, 

В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, Р. З. Єнікєєва, О. В. Капліної, Є. Г. Коваленка, 

І. І. Котюка, О. П. Кучинської, О. О. Левендаренка, Л. М. Лобойка, 

Є. Д. Лук’янчикова, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, О. М. Обрізан, М. А. Погорецького, 

В. О. Попелюшка, Д. Б. Сергєєвої, Н. П. Сизої, С. М. Стахівського, 

М. С. Строговича, О. Ю. Татарова, Л. Д. Удалової, Р. С. Холода, М. С. Цуцкірідзе, 

С. С. Чернявського, С. А. Шейфера,  В. П. Шибіки, М. Є. Шумили, О. Г. Шило, 

О. Г. Яновської та інших вчених, присвячені питанням доказування та діяльності 

захисника у кримінальному процесі. Проте, комплексно проблемні питання участі 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 
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проваджень щодо неповнолітніх, у тому числі й в умовах дії чинного КПК 

України, не досліджувалися.  

Викладеним обумовлена актуальність, наукове і практичне значення 

дисертації, в якій автором розроблені положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на вирішення наукового завдання, що полягає у розробці  

теоретичних, правових та праксеологічних засад діяльності захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р); Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 р. 

(наказ МВС України від 29.07.2010 р. № 347); Плану заходів Міністерства 

внутрішніх справ України, спрямованих на реалізацію норм Кримінального 

процесуального кодексу України (наказ МВС України від 08.08.2012 р.); планів 

науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських робіт Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2013–2016 р. 

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 28.09.2012 р. (протокол № 3) та 

уточнено 28.02.2013 р. (протокол № 8). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад діяльності 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: 

- визначити поняття та розкрити зміст доказування у досудовому 

розслідуванні; 

- надати визначення поняття процесуального статусу захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні; 
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- сформулювати поняття предмету доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх; 

- визначити поняття меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 

- встановити основні проблемні питання участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій і надати рекомендації щодо їх вирішення; 

- виокремити основні проблемні питання отримання доказів захисником 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх у 

результаті проведення інших процесуальних дій і запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

- розробити та надати пропозиції щодо удосконалення норм чинного 

законодавства України, що регламентують діяльність захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

Об’єкт дослідження – досудове розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх. 

Предмет дослідження – захисник як суб’єкт доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи становлять загальні 

закони та категорії теорії пізнання. Для вирішення задач дослідження 

використовувалися: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для 

вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, аналітичних 

матеріалів, концепцій, точок зору авторів із окремих питань, що входять до 

предмета дослідження (розділи 1–3). У процесі дослідження були використані як 

традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні методи: порівняльно-правовий – 

при дослідженні та аналізі норм кримінального процесуального законодавства 

(підрозділи 1.2, 2.1, 3.1, 3.2); статистичні та соціологічні – у процесі збору та 

накопичення наукової інформації шляхом анкетування слідчих, прокурорів, 
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адвокатів та суддів, а також узагальнення отриманої інформації й результатів 

вивчення кримінальних проваджень та статистичних даних (розділи 1–3); 

системно-структурний – при дослідженні змісту доказування у кримінальному 

провадженні (підрозділ 1.1), елементів процесуального статусу учасників 

кримінального провадження (підрозділ 1.2), елементів предмету доказування у 

кримінальному провадженні (підрозділ 2.1); логіко-юридичний – при розробці 

науково-обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України та відомчих нормативних актів, що регламентують 

діяльність захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх (розділи 1–3) тощо. 

Емпіричною базою дослідження є вивчені та узагальнені кримінальні 

провадження щодо неповнолітніх (600), статистичні дані МВС України за період з 

2012 по 2015 рік, дані анкетування та опитування 650 респондентів (200 слідчих, 

150 прокурорів, 200 адвокатів та 100 суддів). Використано також власний досвід 

участі дисертанта у кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього як 

слідчого, а також як захисника неповнолітнього. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних, правових та 

праксеологічних засад діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх за КПК України. 

Обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й практики понять, 

положень і висновків, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є 

такі: 

вперше: 

- сформульовано визначення поняття процесуального статусу захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким слід розуміти систему 

закріплених у кримінальному процесуальному законодавстві прав, обов’язків та 

відповідальності захисника за порушення норм законодавства України, що 

забезпечує здійснення захисником доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень;  
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- встановлено особливості участі захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

інших процесуальних дій; 

- запропоновано залучати до кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

у статусі захисників лише тих адвокатів, які мають стаж адвокатської практики не 

менше двох років та спеціальну адвокатську підготовку; 

удосконалено: 

- наукові ідеї щодо поняття та змісту доказування у досудовому 

розслідуванні; 

- поняття предмету та меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо співвідношення пізнання та доказування у 

кримінальному процесі; 

- поняття предмету та меж доказування у кримінальному провадженні; 

- наукові ідеї щодо структури процесуального статусу учасника 

кримінального провадження; 

- пропозиції щодо покладення на захисника обов’язку доказування у 

кримінальному провадженні; 

- наукові положення щодо проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного лише у виняткових 

випадках. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямками діяльності, зокрема у: 

- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, що регламентують діяльність захисника у 

досудовому розслідуванні (лист Комітету Верховної Ради України з питань 
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законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 02.10.2012 р. № 04-

19/14-2063); 

- практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність правоохоронних та судових органів й 

правозахисних організацій (акти впровадження ГСУ МВС України від 21.05.2015 р., 

ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.03.2015 р., Ради адвокатів 

м. Києва від 14.04.2015 р., Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

м. Києва від 15.03.2015 р.). 

- навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Участь адвоката в кримінальному провадженні», «Кримінальне 

процесуальне доказування» та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів (акти впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 15.04.2015 р., Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 24.05.2015 р., Національного університету 

«Одеська юридична академія» від 24.05.2015 р., Академії адвокатури України від 

24.04.2015 р., Національної академії внутрішніх справ від 17.03.2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені у виступах автора на науково-практичних конференціях 

та круглих столах, а саме: «Проблеми реформування кримінального 

процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів» (м. 

Київ, 2011 р.); «Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу 

України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи 

удосконалення» (м. Харків, 2013 р.); «Докази і доказування за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження 

доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)» (м. Київ, 

2012 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2013 р.); «Актуальні проблеми 

доказування у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 2013); «Європейські 

стандарти кримінального судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.); «Правова політика в 

Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти 
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досудового розслідування» (м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні питання доказів і 

доказування у кримінальному процесі» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 

16 наукових публікаціях, 6 із яких опубліковано у виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, одному виданні, включеному до 

міжнародної наукометричної бази даних Іndex Сopernicus, а також в 9 тезах 

доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях й круглих столах. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (286 найменувань) та 

двох додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 170 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ 

РОЗСЛІДУВАННІ 

 

1.1. Поняття та зміст доказування у досудовому розслідуванні 

 

Повнота висвітлення проблемних питань участі захисника як суб'єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх та надання науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення 

неможлива без з’ясування поняття та змісту доказування у досудовому 

розслідуванні. Результати проведеного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури, присвяченої питанням кримінального процесуального доказування 

[282; 226; 271; 43; 108; 143; 162; 19; 209; 106; 76; 156; 225; 40; 44; 16; 115; 166; 84; 

74; 15; 256; 150; 168; 9; 42; 223; 217; 38; 279; 34; 277; 283; 286 240; 244; 256; 226; 

168; 166 та ін.], дають підстави для висновку, що поняття кримінального 

процесуального доказування у юридичній науці визначається по-різному. 

Відсутність єдності думок щодо поняття кримінального процесуального 

доказування призводить до неоднозначного розуміння практичними працівниками 

зазначеної правової категорії, про що свідчать результати проведеного опитування 

практичних працівників (про це зазначили 84% опитаних нами слідчих, 72% 

прокурорів, 88% адвокатів та 65% суддів (Додаток А, табл. А 1)), що у свою чергу, 

негативно позначається на застосуванні положень інституту кримінального 

процесуального доказування у практичній діяльності, зокрема – у ході здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень, в тому числі й щодо 

неповнолітніх. У зв’язку з цим, виникає необхідність у здійсненні аналізу поняття 

кримінального процесуального доказування та, на його основі, виробленні такого 

підходу до його розуміння, який би оптимально відповідав гносеологічній та 

правовій сутності участі захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 
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Не дивлячись на те, що єдиного усталеного підходу щодо розуміння поняття 

кримінального процесуального доказування серед правників немає, переважна їх 

більшість при визначенні зазначеної правової категорії, наголошують на його 

гносеологічному (пізнавальному) аспекті. Так, Є. О. Доля вважав, що кримінальне 

процесуальне доказування – це здійснювана в передбаченому законом порядку 

діяльність органів розслідування, прокурора й суду зі збирання, перевірки й оцінки 

доказів з метою встановлення істини у кримінальних справах, що являє собою 

окремий випадок застосування теорії пізнання [246, c. 149]. Р. Х. Якупов 

стверджує, що кримінально-процесуальне доказування являє собою форму 

опосередкованого пізнання явищ об’єктивної реальності, метою якого є 

досягнення об’єктивної істини [282, c. 200-202]. А. Р. Ратінов зазначав, що 

доказування є процесом встановлення істини у судочинстві, її пізнання, 

обґрунтування уявлень про її зміст. Його сутність полягає в збиранні, дослідженні, 

оцінці і використанні доказів [189, с. 107]. 

Варто зазначити, що проблема співвідношення пізнання й доказування у 

кримінальному процесі, без вирішення якої неможливо правильно визначити 

поняття кримінального процесуального доказування, на протязі багатьох років 

залишається предметом дискусій практично всіх науковців, які в тій чи іншій мірі 

досліджують проблемні аспекти кримінального процесуального доказування, з 

приводу якої на сьогодні єдність думок також відсутня [226; 271; 189; 43; 108; 143; 

165; 209; 76; 106; 275; 5; 156; 225; 40; 17; 44; 16; 115; 144; 166; 84; 74; 15; 256; 223; 

38 та ін.]. Таким чином, виникає необхідність у з’ясуванні питання співвідношення 

пізнання та доказування у кримінальному процесі.  

Аналіз юридичної літератури, присвяченої питанням співвідношення 

пізнання та доказування у кримінальному процесі [226; 271; 189; 43; 108; 143; 165; 

209; 76; 106; 275; 5; 156; 225; 40; 17; 44; 16; 115; 144; 166; 84; 74; 15; 256; 223; 38 та 

ін.], надав можливість зробити висновок, що серед вчених склалися два основних 

підходи щодо вирішення цього питання.  

Одні науковці зазначають, що доказування та пізнання у кримінальному 

процесі є тотожними поняттями. Так, М. С. Строгович, наголошував на тому, що 
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кримінальне процесуальне доказування – це встановлення за допомогою доказів 

усіх фактів, обставин, що мають значення для вирішення кримінальної справи. У 

цьому контексті поняття доказування рівнозначно, тотожно поняттю дослідження, 

що проводиться на досудовому слідстві й у судовому розгляді, полягає в збиранні, 

перевірці й оцінці доказів і з’ясуванні за допомогою доказів усіх фактів, обставин, 

що мають значення для вирішення справи. З цього випливає, що доказування 

є процесом пізнання істини в розслідуваній і розглядуваній судом кримінальній 

справі [226, c. 295]. 

С. А. Шейфер, підтримуючи вищенаведену позицію вважає, що кримінальне 

процесуальне доказування – це специфічний процесуальний термін, який визначає 

пізнавальну діяльність уповноваженого органу держави у сфері його юрисдикції, 

здійснювану за процесуальними правилами [271, c. 12]. На думку вченого, 

відповідні правові категорії є невіддільними між собою [272, c. 38]. Окрім того, С. 

А. Шейфер, критикуючи позицію вчених, що відстоюють нетотожність пізнання й 

обґрунтування (логічного доказу) істинності знання, акцентує свою увагу на тому, 

що подібні судження пояснюються, очевидно, прагненням деяких дослідників 

вивести поняття доказування, під яким розуміють будь-яку, тобто таку, що не 

залежить від сфери застосування, розумову діяльність по обґрунтуванню висновку. 

Здається, однак, що універсального наукового поняття доказування не існує... 

доказ як робота думки, що полягає в оперуванні аргументами, явно не вичерпує 

реального змісту пізнавальної діяльності слідчого (суду). Необхідним 

компонентом цієї діяльності є витяг фактичних даних, одержання нових знань, 

використовуваних для побудови кінцевих висновків. При такому положенні 

найближчим родовим поняттям стосовно доказування виявляється не логічна – 

доказ, а найбільш широка гносеологічна категорія – пізнання, тобто діяльність 

суб’єкта, що забезпечує одержання істинних знань про об’єкт. Тому термін 

«доказування» – це не загальнонауковий, а специфічний юридичний про-

цесуальний термін, що позначає особливий, регламентований законом порядок 

установлення шуканих фактів» [274, c. 10-11]. Подібної позиції дотримуються й 

інші фахівці [80, c. 94; 267, c. 80]. 
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Прибічники другого підходу вважають, що кримінальне процесуальне 

доказування та пізнання у кримінальному процесі є різними правовими 

категоріями, водночас єдиного розуміння щодо зазначеного питання серед вчених 

також немає. Так, Р. Г. Домбровський зазначав, що кримінальне процесуальне 

доказування – це лише розумова (пізнавальна) діяльність. На думку вченого, 

розслідування як пізнавальний процес має дві форми або дві сторони: одну форму 

розслідування злочинів становить криміналістичне пізнання, а іншу – 

процесуальне доказування [43, c. 31]. С. Д. Курильов, навпаки, вважав, що 

мислення не є складовою доказування та наголошував на тому, що кримінальне 

процесуальне доказування становить лише процесуальні дії слідчих та судових 

органів по збиранню й закріпленню доказів [108, c. 29-32].  

Слід звернути увагу на те, що наведені твердження не знайшли своєї 

підтримки у науковій літературі та були піддані цілком обґрунтованій, на нашу 

думку, критиці з боку інших правників. Так, М. М. Михеєнко, зазначав, що без 

розумової діяльності, без оцінки зібраних доказів кримінально-процесуальне 

доказування як різновид пізнання неможливе [143, c. 11]. Зважаючи на зазначене, 

вважаємо слушною позицію тих правників, які визначають кримінальне 

процесуальне доказування як єдність пізнавально-практичної та логічної 

діяльності [162, c. 17; 165, c. 114-132; 19, c. 17; 209, c. 144-149; 219, c. 147]. 

Доказування як суто логічна діяльність – це розумовий процес, що полягає в 

перевірці й оцінці отриманих фактичних даних та їх джерел і визнанні їх доказами, 

в оцінці окремих доказів та їх сукупності, в обґрунтуванні цими доказами 

відповідних процесуальних рішень. Як пізнавально-практична діяльність 

доказування здійснюється у формі правових відносин. Поза кримінально-

процесуальних відносин кримінально-процесуальне доказування є незаконним 

[162, c. 17]. 

Окремі вчені наголошують на тому, що пізнання у кримінальному процесі, з 

одного боку, ширше за поняття доказування, а з другого – вужче за нього, бо 

останнє, окрім пізнавальної, виконує ще й посвідчувальну функцію [106, c. 10-11; 

106, c. 9; 275, c. 11; 5, c. 10]. Так, наприклад, Л. Д. Кокорєв та М. П. Кузнєцов 
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зазначали, що доказування – єдиний процесуальний спосіб установлення й 

посвідчення обставин, що мають значення для справи, але не єдиний шлях 

пізнання істини. Слідчий при провадженні слідчих дій (огляду, обшуку, допиту 

свідків і т. п.) сприймає великий обсяг інформації, що ще не є доказом, оскільки 

вона поки не втілена в належну процесуальну форму, не закріплена у відповідних 

процесуальних актах. І навіть якщо ці фактичні дані з якихось причин так і 

залишилися незафіксованими, слідчий одержав певні знання про їх обставини, що 

його цікавлять, пізнав їх [76, c. 10]. Доказування, на думку вчених, являє собою, не 

лише пізнавальний, а й посвідчувальний процес; інформація, отримана в результаті 

цієї діяльності, може бути використана для обґрунтування підсумкових висновків 

слідства й суду у кримінальній справі. Результати ж пізнавальної діяльності 

засвідчуються, фіксуються далеко не завжди, не можуть бути обґрунтуванням 

кінцевих висновків, а мають лише допоміжне, орієнтовне значення, допомагаючи 

висунути версії, визначити джерело, з якого можна одержати доказову інформацію 

тощо [76, c. 11]. 

О. М. Шекшуєва, поділяючи вищенаведену точку зору, констатує, що 

визнання доказування лише пізнавальною діяльністю веде до визнання можливості 

винесення у справі, хоча й істинних, але підсумкових рішень, що не містять у собі 

достовірних знань. Адже пізнання, на думку вченої, може бути закінченим тоді, 

коли суб’єкт, що пізнає, здобуває знання «для себе», у той час як обґрунтування 

отриманого знання робить доступним його і для інших. Обґрунтованість і 

наявність конкретного адресата є сутністю посвідчувальної функції доказування 

[275, c. 11]. Виходячи із зазначеного, можна зробити помилковий, на нашу думку, 

висновок,  що кримінально-процесуальне пізнання за своїм змістом ширше за 

поняття пізнання в гносеології, оскільки воно передбачає не лише пізнання «для 

себе» (індивідуальне пізнання), а й пізнання «для інших», тобто обґрунтування, 

адресоване конкретному суб’єкту [275, c. 11].  

Ю. К. Орлов, зазначаючи, що пізнання і доказування у кримінальному 

процесі не тотожні категорії, виділяв правовий і гносеологічний аспекти у 

доказуванні, обґрунтовуючи це тим, що доказування – це діяльність пізнавальна, 
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однак вона не зводиться цілком до пізнання, оскільки доказування містить у собі й 

інші види діяльності. У межах правового аспекту кримінального процесуального 

доказування вчений виокремлював кілька рівнів (етапів), які перебувають між 

собою у відносинах «субординаційної залежності»: доказування-пізнання; до-

казування-посвідчення; доказування-обґрунтування. А в межах гносеологічного 

аспекту кримінального процесуального доказування він виділяє «інформаційний» і 

«логічний» шляхи (сторони) доказування. Таким чином, на погляд вченого, 

доказування-пізнання – це діяльність, що полягає в одержанні інформації про 

встановлювані факти. Водночас, такі правові категорії пізнання-доказування й 

пізнання, як зазначає Ю. К. Орлов, не збігаються між собою, оскільки при 

провадженні в справі пізнання якихось фактів може здійснюватися і не 

в процесуальній формі – у ході ОРД та ін. Тому таке пізнання, на думку правника, 

не входить до процесу доказування, і його результати мають лише допоміжне, 

орієнтовне значення, а доказування, крім пізнання, містить у собі й інші види 

діяльності – посвідчувальну й обґрунтувальну [156, c. 13-14]. 

В. М. Стратонов, також обґрунтовуючи позицію, що пізнання і доказування 

не є тотожними поняттями, вважає пізнання розслідуваної події частиною 

кримінально-процесуального доказування. Пізнання включає в себе майже всі 

складові процесу доказування, за винятком посвідчувального моменту [225, c. 47-

48]. 

Слід звернути увагу й на те, що окремі науковці, будучи прибічниками 

другого підходу, зазначають, що спочатку здійснюється пізнання, а потім 

доказування [40, c. 142-143]. Інші ж фахівці вважають, що доказування і пізнання 

здійснюється паралельно, зазначаючи, що у кримінальному процесі поряд з 

доказуванням є ще такий шлях пізнання, як безпосереднє сприйняття окремих 

фактів, дій, подій [17, c. 6-7; 44, c. 37-38; 108, c. 23]. А. Р. Бєлкін зазначає, що ряд 

фактів, які входять, окрім події злочину, до складу предмета доказування, доступні 

для безпосереднього сприйняття їх слідчим і судом [16, c. 5].  

Варто погодитися з позицією тих правників, які вважають, що кримінальне 

процесуальне пізнання і доказування є різними правовими категоріями, однак вони 
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не можуть існувати відокремлено один від одного. За справедливим твердженням 

О. В. Левченко, доказування варто розглядати як самостійну відособлену частину 

всього кримінально-процесуального пізнання у справі [115, c. 11]. Окрім того, 

М. М. Михеєнко слушно зазначив, що пізнання, результати якого мають юридичне 

значення, здійснюється лише в процесуальній формі. Тому, коли мова йде про 

гносеологічну сутність кримінально-процесуального доказування як особливий 

різновид пізнання дійсності, слід ставити знак рівності між доказуванням і 

пізнанням. Непроцесуальна ж пізнавальна діяльність, що передує кримінально-

процесуальному доказуванню або супроводжує його, як зазначає вчений, виходить 

за межі кримінального процесу, а тому не має правового значення [144, c. 101].   

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо цілком обґрунтованою позицію 

М. А. Погорецького, який зазначає, що кримінально-процесуальне пізнання є 

ширшим за кримінально-процесуальне доказування [166, c. 215-216]. Варто 

зауважити, що подібної позиції дотримуються й інші науковці [209, c. 144-149; 84, 

c. 90; 74, c. 134]. Окрім того, пізнання у кримінальному процесі як процес здобуття 

знань уповноваженим суб’єктом, окрім доказування, може бути здійснено також в 

інший спосіб, наприклад, шляхом ознайомлення слідчого з довідковою 

літературою, бесіди з очевидцями події злочину чи з особами, які можуть 

охарактеризувати свідка, потерпілого, обвинуваченого, отримання консультації у 

фахівця тощо, за умови, що отримані у такий спосіб дані не включено до 

доказування у кримінальному процесі [166, с. 215-216]. Такий підхід, на нашу 

думку, є цілком обґрунтованим, проте він потребує певних уточнень, оскільки 

ознайомлення з довідковою літературою не входить до кримінального 

процесуального пізнання, адже воно здійснюється не в порядку, передбаченому 

КПК України. Таким чином, пізнання у кримінальному процесі, на наш погляд, 

окрім бесід з очевидцями події злочину чи з особами, які можуть охарактеризувати 

свідка, потерпілого, підорзюваного, отримання консультації у фахівця, полягає у 

ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, перевірці прокурором 

клопотань слідчого про проведення різного роду процесуальних дій чи складанні 



 

 

19 

ним обвинувального акту, перевірці наявності в ЄРДР відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення тощо. 

Варто зазначити, що окремі науковці, визнаючи той факт, що в науковій 

літературі єдине визначення поняття кримінально-процесуального доказування 

відсутнє, водночас вважають, що його сутність характеризується однаково [15, c. 

11]. 

З такою думкою не можна в повній мірі погодитися, оскільки проведений 

нами аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури, присвяченої 

кримінальному процесуальному доказуванню, свідчить про те, що вчені по-

різному визначають сутність кримінального процесуального доказування. 

Наведемо лише основні підходи, що склалися щодо розуміння сутності 

кримінального процесуального доказування. 

Так, М. С. Строгович вважав, що доказування полягає в установленні за 

допомогою доказів усіх фактів, обставин, які мають значення для вирішення 

кримінальної справи – вчинення чи не вчинення злочину, винності (або 

невинності) тієї чи іншої особи в учиненні злочину та всіх інших обставин, що 

визначають відповідальність особи, яка вчинила злочин [226, c. 295].  

Ф. Н. Фаткулін стверджував, що доказування – це процесуальна діяльність 

указаних у законі органів і осіб, яка полягає у визначенні можливих слідчих версій, 

збиранні, перевірці й оцінці доказів та їх джерел, відповідно до цих версій, а також 

обґрунтуванні достовірних висновків для встановлення об’єктивної істини в справі 

[256, c. 14]. 

Б. Т. Безлєпкін розглядав кримінальне процесуальне доказування як 

регламентовану кримінально-процесуальним законом діяльність органів дізнання, 

попереднього слідства, прокурора та суду за участю інших суб’єктів 

кримінального судочинства зі збирання, перевірки й оцінки фактичних даних про 

обставини, встановлення яких необхідно для правильного вирішення справи  [215, 

c. 75]. Подібні за змістом визначення щодо кримінального процесуального 

доказування висловлюють й інші вчені [214, c. 86-87; 255, c. 62; 250, с. 113; 248, с. 

114]. 
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Сучасні вітчизняні процесуалісти також по-різному визначають поняття 

кримінального процесуального доказування. Так, В. Т. Нор вважає, що 

доказування – це діяльність органів розслідування, прокурора, суду, а також інших 

учасників процесу, яка здійснюється у встановлених законом процесуальних 

формах і спрямована на збирання, закріплення, перевірку і оцінку фактичних 

даних (доказів), необхідних для встановлення істини у кримінальній 

справі [150, с. 74-75]. 

Є. Г. Коваленко розглядає кримінальне процесуальне доказування як 

діяльність особи, яка провадить дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора, судді 

(суду) по виявленню і збиранню доказів (сукупність їх елементів) та 

процесуальних джерел і на їх основі отримання обґрунтованих висновків по 

кримінальній справі [74, с. 92]. 

М. М. Михеєнко стверджував, що доказування  це діяльність суб’єктів 

кримінального процесу по збиранню (формуванню), перевірці й оцінці доказів та 

їхніх процесуальних джерел, а також формулюванню на цій основі певних тез і 

наведення аргументів для їх обґрунтування [144, с. 117].  

М. А. Погорецький під кримінальним процесуальним доказуванням розуміє 

нерозривний цілісний процес, що полягає в отриманні доказів (пошуку і виявленні 

(вилученні) фактичних даних та їх джерел; перевірці, оцінці фактичних даних і їх 

джерел, їх процесуальному оформленні (закріпленні) й наданні фактичним даним 

та їх джерелам значення доказу у кримінальному провадженні) та їх використанні 

для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами 

кримінального провадження [168, c. 22]. 

Як бачимо, серед вчених відсутня єдність поглядів як щодо розуміння 

поняття кримінального процесуального доказування, так і щодо його сутності та 

змісту. Найбільш поширеним є підхід, відповідно до якого доказування полягає у 

збиранні, перевірці та оцінці доказів [226, c. 302; 9, c. 28-29; 107, c. 612; 215, c. 8]. 

Слід зазначити, що чинний КПК України у ч. 2 ст. 91 також закріплює подібне 

визначення, зокрема: «Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів 
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з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження» [101]. Водночас, як слушно відзначає Н. П. Сиза, що зазначене 

законодавче формулювання видається надто спрощеним, неконкретизованим і 

неточним, у зв’язку з чим не забезпечує необхідного розуміння важливих 

положень доказового права [211, c. 302]. Окрім того, результати проведеного 

опитування практичних працівників свідчить про те, що законодавче визначення 

поняття доказування є недосконалим та таким, що не відповідає потребам 

практики. Таку думку висловили 54% опитаних нами слідчих, 61% прокурорів, 

78% адвокатів та 64% суддів (Додаток А, табл. А 2).  

Недосконалість законодавчого визначення поняття кримінального 

процесуального доказування та можливість його використання в практичній 

діяльності, насамперед, зумовлена тим, що законодавець визначає першим 

елементом кримінального процесуального доказування збирання доказів, про що 

свідчать результати проведеного аналізу наукових джерел. Так, на думку 

М. С. Строговича, вживання в теорії кримінального процесу, кримінально-

процесуальному законодавстві у на практиці терміну «збирання доказів» можна 

пояснити лише традиційними уявленнями, що склалися, але в жодному разі не 

сутністю діяльності, яку зазначений термін повинен висловлювати [187, с. 45-46].  

З такою позицією варто погодитися, адже, за слушним твердженням Д. Б. 

Сергєєвої, розглядаючи як перший елемент доказування “збирання” доказів, 

законодавець допускає гносеологічну і правову помилку: нібито до початку 

кримінально-процесуальної діяльності, до того як уповноважена особа здійснить 

відповідне дослідження виявлених на місці події слідів злочину, вони вже апріорі є 

доказами. Якщо слідувати такою логікою, то в ході доказування збираються, 

надаються чи подаються докази, які існують об’єктивно в готовому вигляді ще до 

того, як вони у встановленій процесуальній формі будуть отримані й визнані 

такими суб’єктом доказування. Тому терміни «збирання доказів», «подання 

доказів» чи «надання доказів», які застосовуються в юридичній літературі, й були 

закріплені в низці норм КПК України 1960 р., не відповідають сутності 

початкового етапу процесу доказування, оскільки процесуальних доказів у 
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готовому вигляді не існує. Розуміння під початковим етапом доказування 

«збирання доказів» на практиці призводить до того, що окремі слідчі, працівники 

оперативних підрозділів помилково вважають, що отримані ними певні об’єкти 

речового походження чи документи, а інколи й вербальна інформація вже є 

доказом [204, c. 300].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що термін «збирання доказів», не 

відповідає правовим та гносеологічним засадам кримінального процесуального 

доказування. Варто зазначити, що окремі процесуалісти, зазначаючи, що термін 

збирання доказів є недосконалим, пропонували змінити його інший. Так, 

М. М. Михеєнко, вважав, що збирання доказів як елемент кримінально-

процесуального доказування потрібно замінити на формування доказів та їх 

процесуальних джерел, яке на стадії досудового слідства включає проведення і 

процесуальне оформлення слідчих та інших процесуальних дій по виявленню, 

отриманню та фіксації доказової інформації [144, с. 10]. 

Є. О. Доля, будучи прибічником такого підходу, зазначав, що 

словосполучення «збирання доказів» не відтворює і навіть спотворює сутність 

діяльності, яку воно позначає, етимологічно припускаючи наявність готових 

доказів. Якщо виходити з такого посилання, то докази дійсно слід просто зібрати. 

Аналіз реального процесу доказування спростовує таке трактування. Сам по собі 

факт вчинення злочину не породжує доказів у кримінально-процесуальному 

розумінні. Необхідною є предметно-практична діяльність, яка дозволить додати до 

процесу доказування таку частину об’єктивної та суб’єктивної реальності, яка несе 

на собі сліди злочину. А саме у міру розвитку такої діяльності виникають, а 

точніше, формуються докази [42, c. 24]. На доцільності використання терміну 

формування доказів наголошували також й Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський, А. 

Б. Соловьов [223, c. 43; 217, с. 11; 38, c. 11] та інші вчені. 

Інші ж правники, навпаки, стверджували, що термін «формування доказів» є 

невдалим, адже докази не формуються органами розслідування, а є підсумком 

тривалого процесу аналізу фактичних даних об’єктивної дійсності, та пропонували 

при цьому залишити в доказовому праві термін «збирання доказів» [10, c. 13]. 
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У цьому контексті доцільно навести позицію С. А. Шейфера, який зазначає, 

що допит, огляд, слідчий експеримент, пред'явлення для впізнання тощо – це 

активні дії слідчого з формування доказів. Сказане, зрозуміло, не означає, що доказ 

від початку до кінця «створюється» слідчим у ході слідчої дії. Сліди досліджуваної 

події виникають незалежно від свідомості слідчого і є об'єктивною основою 

доказів. Проте повнота виявлення і збереження фактичних даних неабиякою мірою 

залежить від того, чи правильно обрана й проведена слідча дія, чи придатна вона за 

своєю внутрішньою конструкцією до відображення наявних слідів, чи 

відповідають застосовані слідчим засоби фіксації особливостям слідів, що 

підлягають фіксації [273, c. 5]. А. Р. Бєлкін з цього приводу зауважив, що виходячи 

із прийнятого розмежування доказів та їх джерел, можна вважати, що мова 

повинна йти про формування слідчим не доказів, а саме їх джерел, зміст яких – 

фактичні дані – не створюються, а лише відображаються [15, c. 86] 

Щодо доцільності використання у кримінальному процесуальному 

доказуванні терміну «формування доказів», на наш погляд, потрібно виходити з 

його етимологічного значення. В українській мові термін «формування доказів» 

тлумачиться як надання чому-небудь певної форми, завершеності, визначеності; 

складання цілого з частин, виникнення, створення, породження чого-небудь [27, c. 

1329]. Виходячи із зазначеного, можемо зробити висновок, що термін 

«формування доказів» є невдалим, оскільки про завершеність чи визначеність 

доказу можна говорити лише після його перевірки та оцінки. Окрім того, М. А. 

Погорецький справедливо зазначає: «Результатом використання цього терміна в 

кримінально-процесуальному законі може стати враження, нібито докази 

створюються з нічого, породжуються органом дізнання, слідчим, судом, що не 

відповідає сутності кримінально-процесуального доказування» [166, c. 505]. У 

зв’язку з цим, вчений пропонує розглядати доказування як єдиний нерозривний 

процес, що складається з двох етапів: 1) отримання доказів; 2) використання 

доказів для обґрунтування рішень у кримінальній справі [166, c. 505].  

На думку М. А. Погорецького, термін «отримання» для визначення 

початкового етапу доказування є більш прийнятним, ніж терміни «збирання» та 
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«формування», оскільки він точніше відбиває сутність цього етапу [166, c. 505]. 

Термін «отримання» має значення здобування чого-небудь певними зусиллями, 

якимись діями; взяття, прийняття того, що надається [27, c. 659]. На наш погляд, 

такий підхід є цілком обґрунтованим та таким, що заслуговує на підтримку. 

Отримання окремого процесуального доказу являє собою активну 

цілеспрямовану пізнавально-практичну діяльність суб’єктів доказування, яка 

складається з окремих взаємозалежних та взаємовпливових елементів, якими є:  

а) пошук і вилучення фактичних даних та їх джерел;  

б) перевірка, оцінка фактичних даних і їх джерел;  

в) їх процесуальне закріплення й надання фактичним даним та їх джерелам 

значення доказу у кримінальному провадженні. Водночас, ці елементи 

виокремлюються лише умовно як самостійні категорії для всебічного дослідження 

процесу кримінального процесуального доказування [168, c. 21]. 

Першим елементом отримання доказу є пізнавально-практична діяльність 

слідчого, прокурора, співробітників оперативних підрозділів, що виконують 

доручення слідчого чи прокурора,  по відшуканню та виявленню фактичних даних 

та їх джерел, що обумовлюється характером вчинених кримінальних 

правопорушень та конкретною слідчою ситуацією, яка складається 

у кримінальному провадженні. 

Як правило, пошук і виявлення фактичних даних та їх джерел слідчий, 

прокурор, співробітники оперативних підрозділів здійснюють після внесення 

відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. Для пошуку 

фактичних даних та їх джерел слідчий, прокурор проводять відповідні слідчі 

(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії або ж дають доручення 

співробітникам оперативних підрозділів для їх проведення.  

Варто зазначити, що в окремих випадках пошук і виявлення фактичних 

даних та їх джерел може здійснюватися й до внесення відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення до ЄРДР. Так, згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України, 

огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення 

відомостей до ЄРДР, що здійснюється негайно після завершення огляду. Слідчий, 
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прокурор, співробітники оперативних підрозділів, прибувши на місце події, 

визначають межі пошуку фактичних даних та їх джерел, місця найбільш 

імовірного перебування предметів, документів, що можуть стосуватися вчиненого 

кримінального правопорушення, опитують очевидців кримінального 

правопорушення, потерпілих, фахівців, посадових осіб відповідних підприємств, 

установ тощо.  

Отримані під час пошуку фактичні дані та їх джерела підлягають вилученню 

для подальшої їх перевірки та оцінки. Перевірка фактичних даних та їх джерел 

може здійснюватися як шляхом їх порівняльного аналізу з наявними у 

кримінальному провадженні доказами, так і шляхом пізнавально-практичної 

(проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 1 

ст. 223, ч. 1 ст. 246 КПК України), а також інших процесуальних дій, що 

передбачені ст. 93 КПК України) та логічної діяльності. Так, наприклад, під час 

проведення такої слідчої (розшукової) дії, як допит (ст. 224 КПК України), слідчий 

аналізує отримані показання свідка, потерпілого, підозрюваного тощо, з’ясовує чи 

правильно вони сприймали спостережену ними подію, чи немає протиріч в їх 

показаннях. Одночасно ці показання співзіставляються з іншими показаннями і, в 

разі виявлення розбіжностей, слідчий має право провести одночасний допит цих 

осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях, у порядку 

передбаченому ч. 9 ст. 224 КПК України. 

Перевірка фактичних даних та їх джерел у кримінальному провадженні 

здійснюється як тими суб’єктами, що їх отримали, так і іншими учасниками 

кримінального провадження. Наприклад, фактичні дані та їх джерела, які отримав 

слідчий чи співробітник оперативного підрозділу, перевіряються прокурором під 

час погодження відповідних клопотань чи затвердження постанов або 

обвинувального акта тощо.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що перевірка фактичних даних і їх 

джерел являє собою єдність пізнавально-практичної та логічної діяльності 

суб’єктів доказування у кримінальному провадженні, що здійснюється шляхом 

аналізу наявних у кримінальному провадженні доказів, зіставленням їх з іншими 
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доказами, а також проведенням процесуальних дій, у порядку передбаченому КПК 

України.  

Оцінці підлягають як фактичні дані та їх джерела, так і конкретний 

отриманий доказ та їх сукупність. Оцінка фактичних даних та їх джерел є суто 

розумовою діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду по визначенню 

належності, допустимості, достовірності й достатності фактичних даних та їх 

джерел для визначення можливості надання їм статусу певного доказу, а також 

отриманих доказів. Хоча перевірка й оцінка є елементами етапу отримання доказів, 

проте за своїм змістом вони не збігаються, про що переконливо зазначають 

правники [81, c. 22; 251, c. 18; 143, с. 117; 150, с. 74-75; 107, c. 75; 215, c. 14 та ін.]. 

Водночас окремі з них ототожнюють зазначені правові категорії [244, с. 86-89]. З 

такою позицією навряд чи можна погодитися, оскільки, як слушно зазначається 

більшістю правників, перевірка здійснюється як за допомогою практичних 

(слідчих і судових) дій, так і логічним шляхом, за допомогою розумової діяльності. 

Оцінка ж є виключно розумовою діяльністю [143, с. 16; 236, с. 428; 281, с. 156]. 

Перевірку не можна ототожнювати з оцінкою доказів, тому що оцінкою є суто 

розумовий (логічний) процес, а поєднання цього процесу з пізнавально-

практичними діями складає перевірку доказів [103, c. 244]. 

Варто зазначити, що завдання перевірки доказів (фактичних даних і їх 

джерел) у кримінальному провадженні полягає в забезпеченні умов для оцінки 

доказів (фактичних даних і їх джерел) в їх сукупності. Адже перевіряється окремо 

взятий, одиничний доказ, а оцінюється вже сукупність доказів [81, c. 22]. Окрім 

того, як зазначає Ю. К. Орлов, у більшості випадків належність і допустимість 

доказів (або, навпаки, їх недопустимість і неналежність) очевидні одразу і будь-

якої особливої перевірки не потребують. Інші властивості доказів – їх значущість 

(сила) і достатність до предмету перевірки не входять, оскільки їх встановлення 

представляє собою виключно розумову діяльність і тому є компонентом оцінки 

[156, с. 77]. 

Чинний КПК України визначає загальні правила оцінки доказів у 

кримінальному провадженні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, 
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прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується 

на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 

кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки 

зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з 

точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення. 

Внутрішнє переконання доцільно розглядати як мету (результат) оцінки 

доказів у разі прийняття будь-якого процесуального рішення. Внутрішнє 

переконання – це такий стан свідомості суб’єкта оцінки, коли він вважає, що 

зібрані й перевірені докази є достатніми для вирішення питання щодо наявності чи 

відсутності обставин, які входять до предмета доказування, або інших обставин, 

що мають значення для правильного вирішення справи, і впевнений у 

правильності свого висновку та готовий до практичних дій у відповідності з 

отриманими знаннями. Закономірна присутність психологічного компоненту у 

формуванні внутрішнього переконання суб’єкта оцінки зумовлює неминучий 

вплив його почуттів на результати оцінки доказів і якість рішень, що приймаються. 

На внутрішнє переконання впливають також морально-етичні, ситуативні, 

цілеспрямувальні, соціальні чинники. Це не означає, що суб’єкт оцінки вправі 

приймати процесуальні рішення лише за наявності у нього внутрішнього 

переконання: саме по собі внутрішнє переконання не має правового значення. Таке 

переконання повинно ґрунтуватися на «всебічному, повному і об’єктивному 

розгляді всіх обставин справи в їх сукупності» у відповідності з вимогами закону, 

тобто закон вимагає, щоб внутрішнє переконання було обґрунтованим. Вимоги 

закону щодо розгляду обставин справи слід розглядати і як вимоги щодо оцінки 

відповідних доказів. Це пов’язано з тим, що процесуальне рішення приймається на 

підставі всебічної, повної і об’єктивної оцінки зібраних і перевірених на даний час 

доказів, а не обставин справи. Тому внутрішнє переконання, до якого приходять 

суб’єкти оцінки, перш за все ґрунтується саме на такому всебічному, повному і 

об’єктивному розгляді всіх доказів у їх сукупності. Шлях внутрішнього 

переконання повинен відображуватись через мотивування висновків. Це дозволяє 
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його перевірити і зробити висновок про правильність або помилковість [103, c. 

244]. 

Виходячи з аналізу положень ч. 1 ст. 94 КПК України, можемо зробити 

висновок, що докази у кримінальному провадженні підлягають оцінці з точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки 

зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. 

Перш за все, докази у кримінальному провадженні оцінюються з точки зору 

їх належності. Згідно зі ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи 

непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, а також достовірність чи 

недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. 

Незважаючи на наведене законодавче визначення, в науковій літературі склалися 

різні підходи щодо розуміння належності доказів. Зокрема належність доказів 

визначається як характеристика доказів [11, с. 47], як ознака доказів [80, с. 133; 

108, с. 47], як критерій оцінки доказів [74, с. 108]. 

Під належністю доказу також розуміють таку внутрішньо властиву йому 

якість, внаслідок якої цей доказ здатен встановити обставини, що необхідні для 

повного і правильного вирішення кримінального провадження [52, c. 16; 100, c. 

131]; наявність зв’язку доказу за змістом із предметом доказування або 

допоміжними фактами, що слугують для його встановлення [236, c. 229]; здатність 

доказу служити аргументом у ланцюзі умовиводів, що обґрунтовують наявність 

або відсутність фактів [191, с. 11-12]. 

С. О. Фролов, вважаючи, що доказування вимагає в першу чергу дотримання 

логічного зв’язку між доказуваним предметом (предметом судового спору) і 

засобами доказування, зазначає наступне: «Підлягає відсіканню зайвий, 

надлишковий доказовий матеріал, хоча б і такий, що має ознаки належності, але 

такий, що не привносить нічого нового в пізнання обставин справи»
 
[258, с. 4]. 

Водночас такий підхід не був однозначно сприйнятий у науковій літературі та був 
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підданий критиці з боку Р. С. Бєлкіна, який вважає, що здатність є потенційна 

можливість, але ще не дійсність. Можливість може стати, а може нею й не стати, 

тому не можна оперувати терміном «здатність» [18, с. 72].  

В. Ю. Миронов  доходить висновку, що Р. С. Бєлкін помилково ототожнює 

поняття «здатний» і «можливий» [141, c. 86]. Варто зазначити, що в 

етимологічному розумінні термін «здатний» тлумачиться як той, що може що-

небудь зробити; який володіє якою-небудь властивістю, а «можливий» – це такий, 

котрий може відбутися, мислимий, здійсненний, припустимий [154, с. 89, 746]. 

Виходить, що «здатність» є  властивість, чого-небудь, що має місце, а 

«можливість» – імовірне, не підтверджене володіння чого-небудь певною 

властивістю. Таким чином, В. Ю. Миронов робить висновок, що доказ є належним, 

тому що його зміст підтверджує, спростовує або ставить під сумнів обставини 

предмета доказування, тобто здатний до цього, виступаючи як  інформаційний 

засіб для умовиводу [141, с. 86]. Такої позиції також дотримуються й інші 

правники [4, с. 17]. 

У цьому контексті ми погоджуємося з позицією М. М. Стоянова, який 

зазначає, що у визначення належності доказів не може бути включено вказівку про 

здатність встановлювати обставини, що підлягають доказуванню у справі [224, c. 

73]. Наслідком такого підходу є неминуче ототожнення властивості належності 

доказів з їх достовірністю або достатністю [83, с. 93]. Адже в цьому випадку 

виділяється такий самостійний критерій належності як значимість, що не 

становить самостійної властивості доказів, не є компонентом належності, а цілком 

охоплюється поняттям достовірності доказів [224, c. 73].  

У процесуальній літературі окремі правники цілком обґрунтовано 

зазначають, що властивість належності охоплює не весь доказ у цілому, а лише 

його змістовну частину – фактичні дані. Належність доказу – це його придатність 

встановлювати обставини, що є предметом доказування, через логічний зв'язок між 

отриманими фактичними даними і тим, що потрібно доказувати. Тільки 

визначивши, які саме обставини кримінального провадження необхідно 

встановити, можна вирішити питання про належність конкретних фактичних даних 
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до кримінального провадження, тобто їх належність для вирішення конкретної 

задачі. Іншими словами, обставини, що підлягають доказуванню, виступають 

критерієм належності доказів [206, c. 236]. Оскільки кримінальне провадження 

супроводжується постійним збільшенням числа доказів, а у зв'язку з цим, 

можливою зміною кола обставин, що підлягають встановленню, то й висновок про 

належність доказів на певному етапі кримінального провадження може 

змінюватися. Належність доказів у конкретному кримінальному провадженні 

безпосередньо визначається колом висунутих версій, тобто припущень про 

характер і обставини досліджуваної події. Тільки встановивши, які факти 

необхідно встановити, можна вирішити питання про належність конкретних 

доказів, тобто їх придатність вирішувати конкретне завдання із доказування тієї чи 

іншої обставини. Іншими словами, обставини, що підлягають доказуванню та 

встановленню у кримінальному провадженні є критеріями належності доказів. 

Таким чином, в процесі кримінального провадження висновок про належність тих 

чи інших доказів може бути змінений у зв'язку з отриманням нових доказів, що 

тягне за собою висунення та перевірку нових або заперечення раніше висунутих 

версій [206, c. 237]. 

Враховуючи те, що під час здійснення кримінального провадження суб’єкти 

кримінального процесуального доказування висувають різні версії події, що 

розслідується, то й оцінка ними доказу як належного може бути кардинально 

різною. Таким чином, вирішення питання про належність доказу, з одного боку, 

ґрунтується на положеннях ст. 85, 91 КПК України, з іншого – на особистому 

сприйнятті суб’єктів кримінального процесуального доказування, яке ґрунтується 

на його уявленні про логічний зв'язок фактичних даних, що становлять зміст 

доказу та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 

передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України. 

За справедливим твердженням І. Б. Михайловської, властивістю належності 

доказів володіють й ті докази, що свідчать (тобто заходяться  у певному логічному 

зв'язку), що подія злочину не мала місце або не мала кримінального характеру, що 

обвинувачений не вчиняв інкримінованого йому діяння тощо. На цьому аспекті 
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властивості належності заснований поділ доказів на обвинувальні та 

виправдовувальні [142, c. 104]. 

Таким чином, належність доказів являє собою властивість доказів, що 

підтверджує наявність чи відсутність зв'язку між доказами та обставинами, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні або іншими обставинами, 

що мають значення для кримінального провадження.  

Важливе значення у процесі доказування має оцінка доказів (фактичних 

даних і їх джерел) з точки зору їх допустимості. Правила допустимості доказів у 

кримінальному провадженні передбачені ст. 86-90 КПК України. Відповідно до ч. 

1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у 

порядку, встановленому КПК України. Недопустимий доказ не може бути 

використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися 

суд при ухваленні судового рішення.  

Варто зазначити, що Конституція України у ч. 3 ст. 62 закріплює основний 

принцип допустимості доказів, який полягає у тому, що обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом [78]. Пленум Верховного 

Суду України у Постанові від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» наголошує на тому, що «докази 

мають визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад тоді, коли 

їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих 

Конституцією 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» [181]. 

Варто зазначити також і про відсутність у науковій літературі єдиного 

розуміння поняття допустимості доказів. Так, В. В. Золотих зазначає, що поняття 

допустимість доказів означає можливість (дозволено) використання доказів у 

процесі доказування обставин, що набувають значення для правильного вирішення 

справи. Перевірка доказів на їх допустимість і виключення доказів, отриманих з 

порушенням закону не без підстави розглядається як найважливіша гарантія 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина у кримінальному процесі, 
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гарантія законного і справедливого рішення у справі [60, с. 5]. А. Ф. Cоколов 

визначає допустимість лише як придатність доказу з погляду його процесуальної 

форми [216, с. 14-15].  

Окремі вчені визначають допустимість доказів як процесуальний інститут, 

сутність якого полягає в тому, що належні до кримінального провадження фактичні 

дані повинні бути одержані із встановленого законом джерела уповноваженим на це 

суб’єктом кримінального процесу (слідчим чи судом) і закріплені у спосіб, вказаний 

у кримінально-процесуальному законі [166, c. 460] або як міжгалузевий правовий 

інститут, що заснований на конституційному праві особи на виключення доказів, 

отриманих із порушенням закону, що гарантує дотримання найважливіших прав і 

свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя [229, c. 19]. 

Слушною, на нашу думку, є позиція М. М. Кіпніса, який наголошує на тому, 

що допустимість доказу – це властивість, яка характеризує його з погляду 

законності джерела фактичних даних, а також способів отримання і форми 

закріплення фактичних даних, що містяться в такому джерелі, у порядку, 

передбаченому кримінально-процесуальним законодавством [72, с. 27]. Такий 

підхід зумовлений тим, що допустимість характеризує насамперед фактичні дані та 

їх процесуальні джерела, що у своїй єдності утворюють доказ. Якщо фактичні дані 

та їх процесуальні джерела не мають властивості допустимості, то в своїй єдності 

вони не можуть утворювати доказ у кримінальному провадженні, що означає, що 

недопустимих доказів у кримінальному процесі не існує. Проте у випадку 

відповідності фактичних даних та їх джерел критерію допустимості, можна 

говорити й про однойменну властивість доказу [200, c. 17]. 

Варто зазначити, що у науковій літературі вченими пропонується визначити 

правила допустимості доказів (умови, критерії). Так, одні науковці зазначають, що 

допустимість доказу складається з чотирьох правил (умов): 1) належний суб’єкт, 

правомочний проводити процесуальні дії, направлені на отримання доказів, 2)  

належне джерело відомостей, що складають зміст доказу; 3)  належні процесуальні 

дії, що застосовуються для отримання доказів; 4) належний порядок проведення 



 

 

33 

процесуальних дій, що застосовуються як засоби отримання доказів [82, c. 72-73; 

245, c. 192]. 

П. А. Лупинська вважає, що допустимість доказу включає: а) отримання 

відомостей з одного із передбачених в законі джерел; б) отримання доказу із 

дотриманням процесуальних правил; в) правильний вибір належного джерела 

відомостей, особливо у випадках, коли законом визначене отримання конкретного 

виду доказу [236, c. 159-160]. 

І. Б. Михайловська зазначає, що допустимість означає придатність, 

повноцінність доказу з точки зору: 1) належного суб’єкта його отримання; 2) 

законності джерела відомостей; 3) використання для його отримання лише тієї 

слідчої або судової дії, яка передбачена законом; 4) проведення слідчої або судової 

дії з дотриманням встановлених законом вимог [245, c. 192]. 

Виходячи з вищенаведеного можемо зробити висновок, що критеріями 

допустимості доказів є: 1) належний суб’єкт; 2) належне джерело фактичних 

даних; 3) належна процесуальна дія; 4) дотримання процесуального порядку її 

проведення. Варто зазначити, що недотримання одного з наведених критеріїв є 

результатом недотримання процесуальної форми (порядку, передбаченого КПК 

України), що у свою чергу призводить до визнання доказів недопустимими. У 

зв’язку з чим, на нашу думку, відповідні критерії допустимості доказів доцільно 

визначати як критерії дотримання процесуальної форми (порядку, передбаченого 

КПК України).  

Таким чином, допустимість доказів варто розглядати як властивість доказів, 

що забезпечує дотримання процесуальної форми їх отримання (належний суб’єкт; 

належне джерело фактичних даних; належна процесуальна дія; дотримання 

процесуального порядку її проведення). 

Докази у кримінальному провадженні під час здійснення досудового 

розслідування також оцінюються з точки зору їх достовірності.   

Результати аналізу положень чинного КПК України, дають підстави зробити 

висновок, що поняття достовірності доказів в ньому не закріплено. Для 

правильного визначення зазначеного поняття потрібно виходити з того, що в 
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українській мові термін «достовірний» визначається як такий, що не викликає 

сумніву, цілком вірний, точний [213] та є синонімом прикметника «вірогідний» – 

який не викликає сумніву; достовірний [212]. 

Як зазначає М. М. Михеєнко, достовірність доказів означає, що вони 

правильно, адекватно відображають матеріальні та нематеріальні (ідеальні) сліди 

[143, c. 18]. Оцінка доказів з точки зору їх достовірності полягає в наступному:  

1) вивчається особа, яка володіє відомостями (свідок, потерпілий тощо) з 

позиції її здатності давати правдиві і повні показання;  

2) вивчається характер та умови виявлення матеріального носія інформації 

(предмет, документ);  

3) аналізується зміст відомостей (послідовність і повнота викладення, 

наявність суперечностей, неточностей, прогалин, обґрунтованість висновків, що 

базуються на даних науки і т.д.);  

4) інформація, яка одержана з даного процесуального джерела зіставляється з 

інформацією, що отримана з різних процесуальних джерел [236, c. 436]. 

Варто зазначити, що навіть, якщо уповноважена особа визнає відповідний 

доказ достовірним, це ще не означає розуміння його як встановленого факту 

реальної дійсності, достовірного в силу своєї об’єктивної природи й існуючого 

незалежно від людського пізнання. Факт об’єктивної істини є «реальністю, яка є 

незалежною від сприйняття її дослідником, від пізнання її, від проникнення в її 

сутність. Факт не може бути недостовірним, тому що вірогідність – це не 

властивість факту, а властивість знань про факт. Недостовірним буває припущення 

про факт... Відомості про існування чи не існування факту бувають достовірними 

чи ймовірними, можливими... Нарешті, достовірним чи ймовірним може бути саме 

знання про факти, результати дослідження доказів» [18, с. 58-59].  

Таким чином, зважаючи на те, що факт навколишньої дійсності завжди є 

реальним, він також є і достовірним. Окрім того, зважаючи на те, що ми є 

прибічниками розуміння поняття доказів як єдності фактичних даних та їх 

процесуальних джерел, отриманих у відповідній процесуальній формі [168, c. 15-
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16; 203, с. 221], фактичні дані, що становлять зміст доказу, необхідно розуміти не 

як факт, а як набуті із джерел фактичних даних відомості про нього.  

Категорія «фактичні дані» є суб’єктивною [66, с. 47], оскільки вони 

безпосередньо сприймаються відповідним суб'єктом при їх отриманні. Саме 

суб’єктивний характер сприйняття фактичних даних та визнання їх доказами 

уповноваженим суб’єктом кримінального процесу є однією з причин судово-

слідчих помилок, про що справедливо наголошує Л. М. Карнєва [66, с. 58-59].  

Достовірним є завжди факт навколишньої дійсності, оскільки він – реальність; 

фактичні ж дані, тобто дані про цей факт, покладені в основу доказу, повинні бути 

вірогідними для особи, що здійснює процес доказування. Вірогідність – це 

суб’єктивна впевненість особи, яка оцінює докази, в існуванні чи відсутності 

певних фактів. Це означає, що, якщо для слідчого отриманий ним доказ 

є достовірною категорією, то для суду він може мати лише ймовірний характер. 

Кримінально-процесуальні докази, що є достовірними для слідчого та прокурора, 

можуть такими не бути для суду першої інстанції, а ті, що визнані судом першої 

інстанції достовірними знаннями, можуть такими не бути для суду вищої інстанції 

[207, c. 91]. 

Розглядаючи питання достовірності доказів, слід звернути увагу на те, що 

достовірність доказів як їх властивість характеризує, насамперед, не докази, а 

фактичні дані, що є змістом доказу. Як слушно зазначає, Д. Б. Сергєєва, якщо 

фактичні дані не володіють властивістю достовірності, то в своїй єдності з 

процесуальним джерелом вони не можуть утворювати доказ у кримінальному 

провадженні. Недостовірних доказів у кримінальному процесі не існує, оскільки 

недостовірні фактичні дані не можуть становити зміст доказу, утворювати доказ. 

Проте у випадку відповідності фактичних даних (та їх джерел) критерію 

достовірності (а також належності й допустимості), то можна говорити й про 

однойменні властивості доказу, якими він володіє [207, c. 90]. У зв’язку з цим, 

вчена зазначає, що достовірність доказу є властивістю фактичних даних, що 

становлять зміст доказу, встановлювати наявність чи відсутність обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, заснована на внутрішньому 
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переконанні суб’єкта доказування, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження [207, c. 

95].  

Закінчуючи розгляд питання щодо достовірності доказів, слід звернути увагу 

на те, що в юридичній літературі вчені по-різному визначають яким чином вона 

встановлюється. Так, одні фахівці вважають, що достовірність встановлюється 

шляхом перевірки (дослідження) доказу [15, с. 234], інші – шляхом його оцінки 

[191, с. 7; 107, с. 614-615; 244, с. 86-88; 125, с. 42]. Окремі автори вважають, що 

достовірність доказів встановлюється і в результаті їх перевірки, й в результаті 

оцінки [79, с. 109-143; 156, с. 80]. На наш погляд, достовірність фактичних даних, 

що становлять зміст доказу, встановлюється шляхом здійснення оцінки доказу на 

підставі його перевірки. 

Докази у кримінальному провадженні також оцінюються з точки зору їх 

достатності. Незважаючи на те, що чинний КПК України не визначає поняття 

достатності доказів, виходячи з положень ч. 1 ст. 94 КПК України, можемо 

зробити висновок, що з точки зору достатності може бути оцінений не один доказ, 

а лише сукупність доказів. 

Варто зазначити, що в науковій літературі серед вчених немає єдиного 

розуміння поняття «достатності доказів». Одні автори визначають достатність 

доказів як властивість «переважно логічної обробки фактичної інформації 

відповідно до законів мислення» [236, с. 358; 256, с. 193]. Інші розглядають 

достатність доказів як переконання в тому, що дослідження обставин справи 

здійснене всебічне, повне й об’єктивне [18, с. 85]. На думку третіх, достатність 

доказів являє собою сукупність належних, допустимих, достовірних доказів, 

необхідних для встановлення обставин справи відповідно до дійсності та 

винесення обґрунтованих рішень у процесі розслідування й розгляду кримінальної 

справи [253, с. 30].  

Достатність доказів у кримінальному провадженні визначається виключно на 

підставі внутрішнього переконання суб’єкта кримінального процесуального 

доказування, внаслідок чого часто одна й та ж сукупність доказів оцінюється 
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одним суб’єктом як достатня для прийняття відповідного процесуального рішення, 

а іншим – як недостатня. Виходячи з вищенаведеного, позиція тих правників, які 

зазначають, що достатність є властивістю доказів у кримінальному провадженні 

[41, c. 13], на нашу думку, є необґрунтованою, оскільки ця категорія являє собою 

оціночне поняття, яке не може бути однозначно визначене всіма учасниками 

кримінального процесу, що застосовують закон [53, c. 25]. 

На нашу думку, слушною є позиція С. М. Стахівського, який зазначає, що 

достатність доказів у кримінальному провадженні визначається тим, яке рішення 

приймається на певному етапі розслідування: про тимчасову перерву 

процесуальній діяльності, чи остаточне – про завершення провадження у справі 

[223, c. 62]. Кожен доказ, що кладеться в основу рішення слідчого, повинен бути 

достовірним, інакше буде похитнута вірогідність висновку. Разом з тим, рішення 

повинне ґрунтуватися на сукупності доказів, яких повинно бути досить, щоб ця 

сукупність не виявилася усіченою і не викликала б невірний висновок [46, c. 23]. 

У зв’язку з цим варто погодитися з позицією П. А. Лупинської, яка зазначає, 

що достатність доказів визначається, по-перше, тим, чи дають вони у своїй 

сукупності можливість встановити ті обставини справи, які необхідні для даного 

рішення, складають його фактичні підстави; по-друге, чи дають вони можливість 

для висновку про ці фактичні підстави на тому рівні знань про них, який 

передбачений законом [126, c. 94] 

Таким чином, достатність доказів – це необхідна сукупність доказів на 

певному етапі кримінального провадження, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд приймають відповідне процесуальне рішення у кримінальному 

провадженні. 

Після того як фактичні дані та їх джерела будуть перевірені та оцінені 

уповноваженим суб’єктом з точки зору їх належності, допустимості та 

достовірності, а також достатності, вони повинні бути належним чином оформлені 

(закріплені) у встановленому процесуальним законом порядку для кожного виду 

доказів, за результатами чого вони можуть бути визнані доказами у кримінальному 

провадженні. 
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Виходячи з вищенаведеного можемо зробити висновок, що процес 

доказування у кримінальному провадженні не закінчується оцінкою доказів, як це 

передбачено в ч. 2 ст. 91 КПК України, оскільки отримані докази 

використовуються уповноваженим суб’єктом для обґрунтування власної правової 

позиції, прийняття процесуального рішення уповноваженими суб’єктами. Так, 

наприклад, окремі процесуальні рішення, що визначають напрямок та подальший 

хід досудового розслідування, зокрема, щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, приймаються слідчим суддею на підставі поданих 

сторонами кримінального провадження доказів (ч. 5 ст. 132; п. 2 ч. 2 ст. 152; п. 2 ч. 

2 ст. 157; п. 2 ч. 2 ст. 173; п. 1 ч. 1 ст. 178; ч. 1 ст. 194 КПК України). Наявність 

достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення є 

однією з підстав для повідомлення особі про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК 

України). 

У зв’язку з цим вважаємо слушною позицію М. А. Погорецького, який 

пропонує завершальним етапом кримінального процесуального доказування 

визначати використання доказів [168, c. 21; 166, c. 534; 161, c. 22]. Також підходу 

дотримуються й інші правники [204, c. 301; 219, c. 151-152; 132, c. 283]. 

Використання доказів являє собою заключний етап роботи з доказами: після їх 

збирання, перевірки та оцінки суб'єкт доказування оперує ними, вирішує з їх 

допомогою ті чи інші завдання доказування. 

На підставі проведеного аналізу наукових джерел, присвячених теорії 

кримінального процесуального доказування, можемо зробити висновок, що термін 

“використання доказів” був запропонований ще у 1966 р. Р. С. Бєкіним. На думку 

вченого, використання доказів є стадією процесу доказування, що полягає в 

оперуванні доказами [18, с. 112].  

Слід звернути увагу на те, що у на те, що процесуальній літературі окремі 

процесуалісти також стверджували, що використання доказів є завершальним 

етапом процесу доказування. Так, М. В. Духівський вважав, що вся діяльність 

процесу зводиться, по суті, до збирання доказів і їх використання. Мистецтво 

судочинства є не що інше, як мистецтво використання доказів [198, c. 197]. 
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М. С. Строгович, хоча й не виділяв в структурі кримінального 

процесуального доказування використання доказів, проте зазначав, використання 

доказів здійснюється на основі процесуального закону і відповідно до його вимог  

[226, c. 307]. 

А. Р. Ратінов вважав, що поняття доказування включає поряд з операціями 

по збиранню і перевірці доказів також операції з їх використання для встановлення 

предмета доказування і для подальшого вирішення питань покарання, цивільного 

позову, усунення обставин, що сприяли вчиненню злочину (складання 

обвинувального висновку; подання; судових дебат; винесення вироку, ухвали і 

т.д.) [236, c. 371]. При цьому, автор відносить способи збирання і перевірки доказів 

до способів інформаційного доказування, а способи використання доказів – до 

логічного доказування [236, c. 371].  

Окремі процесуалісти також відносили використання доказів до логічного 

доказування. Так, В. Ф. Статкус і В. З. Веселий зазначають, що слідчий, 

використовуючи зібрані у справі докази, повинен не просто перераховувати їх, але 

й аналізувати: «Саме суттєве полягає в тому, що слідчий оперує зібраними 

доказами, наскільки вміло він розставить їх у своєму головному документі. Не 

наводити докази, не перераховувати їх тільки, а пояснювати значення кожного з 

них, підкреслювати висновки із сукупності декількох доказів, будувати їх 

послідовно, стосовно попередньої чи наступного тези – ось у чому суть» [70, c. 57].  

Водночас, зводити використання доказів суто до логічної діяльності є 

помилковим, адже використання доказів – це, з одного боку, практична 

процесуальна діяльність, а з іншого – логічна розумова діяльність, що 

здійснюється за законами логіки. Ця діяльність полягає в оперуванні доказами, у 

встановленні на їх підставі фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [168, c. 21; 15, c. 83], перевірці інших доказів, їх 

дослідженні [15, c. 83], отриманні інших доказів і встановленні їх джерел [15, c. 83], 

обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами кримінального 

провадження [168, c. 21].  



 

 

40 

Дискусійною, на  наш погляд, є позиція Н. А. Селіванова про те, що 

використання доказів включає в себе і їх перевірку, і оцінку [199, c. 8]. 

Використання доказів не збігається і не охоплює їх перевірку й оцінку, в іншому 

випадку процес доказування здійснюється непослідовно і втрачає свій сенс, в 

процес використання залучені вже досліджені і оцінені докази. За великим 

рахунком можна припустити, що використання доказів у формі оперування ними і 

є безпосереднє доказування, тому як докази, які не притягнуті для обґрунтування 

або спростування певної тези, знаходяться поза процесом доказування [70]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що доказування у досудовому 

розслідуванні – це нерозривний цілісний процес, що складається з двох 

взаємопов’язаних етапів: 1) отримання доказів (пошук і виявлення (вилучення) 

фактичних даних та їх джерел; перевірка, оцінка фактичних даних і їх джерел з 

точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а також достатності; їх 

процесуальне оформлення (закріплення) й надання фактичним даним та їх 

джерелам значення доказу у кримінальному провадженні); 2) використання 

отриманих доказів (для встановлення фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, перевірки інших доказів, отримання нових доказів, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції сторонами кримінального 

провадження, прийняття відповідного процесуального рішення уповноваженими 

суб’єктами). Такий підхід, як нам здається, найбільш точно відображатиме 

гносеологічну, логічну та правову природу доказування у досудовому 

розслідуванні й застосовуватиметься нами у висвітленні теоретичних та 

практичних проблемних питань діяльності захисника як суб'єкта доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

 

1.2. Процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні 

 

Визначивши поняття та зміст доказування у досудовому розслідуванні, 

перейдемо до розгляду питання процесуального статусу захисника як суб’єкта 
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доказування у досудовому розслідуванні, оскільки від правильного розуміння 

цього питання, безумовно, залежить висвітлення проблемних питань участі 

захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх та надання науково-обґрунтованих пропозицій 

щодо їх вирішення. 

Варто зазначити, що в українській мові слово статус визначається як 

положення, стан чого-небудь чи кого-небудь [149, c. 420], сукупність прав і 

обов’язків громадянина або юридичної особи [26, c.1191]. Процесуальний 

(правовий) статус особи – це система прав, свобод і обов’язків, а також законних 

інтересів людини як суб’єкта права, визнана та гарантована державою [22, c. 525]. 

Результати проведеного аналізу процесуальної літератури свідчать про те, 

що більшість науковців визначають процесуальний статус учасника кримінального 

провадження через такі елементи як: 1) права; 2) обов’язки; 3) відповідальність 

[61, c. 27-31; 226, c. 244; 118, c. 24; 148, c. 65-66; 110, c. 179]. Такий підхід, на нашу 

думку є цілком обґрунтований та буде використаний нами при висвітленні питання 

процесуального статусу захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. 

Перед тим, як розглядати елементи процесуального статусу захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, необхідно з’ясувати, хто може 

бути захисником у кримінальному провадженні. 

Варто зазначити, що чинний КПК України, в порівнянні з КПК України 1960 

р., значно звузив коло осіб, які можуть бути захисниками у кримінальному 

провадженні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 45 КПК України захисником є адвокат, 

який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також 

особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). КПК України 1960 р., окрім адвокатів, визначав 

захисниками й інших осіб, до яких належали фахівці у галузі права, а в окремих 
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випадках – близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого та 

виправданого, його опікуни або піклувальники (ч. 2 ст. 44) [104]. 

І. Я. Фойницький свого часу зазначав, що монопольне заняття адвокатами 

захистом і представництвом інтересів у судочинстві необґрунтовано скорочує 

в суспільстві кількість осіб, здатних виконувати цю діяльність, і разом з тим утворює 

особливу касту, яка живе своїми традиціями, що вже несе небезпеку інтересам 

правосуддя [257, c. 472]. З цим погоджується О. В. Баулін, який вважає, що у сфері 

кримінальної юстиції, особливо у досудових стадіях процесу, конкуренція 

практикуючих юристів зводиться до конкуренції адвокатів, що, з одного боку, 

обмежує конституційні права кожної особи щодо вільного обрання захисника своїх 

прав, а з іншого – створює умови для певної монополії у наданні правових послуг. 

Він також зауважує, що хоча чинне законодавство створило більш демократичний 

доступ юристів до адвокатури, яка нещодавно була напівзакритою «кастою», але 

монополія в будь-якій сфері суспільних відносин, а тим більше в таких специфічних 

правовідносинах, пов’язаних з обранням захисника у кримінальному судочинстві, 

є не досить демократичним чинником [24, c. 81-85]. 

З іншого боку, допускаючи до участі у кримінальному провадженні як 

захисників фахівців у галузі права, близьких родичів обвинуваченого, підсудного, 

засудженого та виправданого, їх опікунів або піклувальників, підзахисний 

позбавляється права вимагати, щоб його захищав саме професійний адвокат. Іншими 

словами, якщо участь у справі бере «непрофесійний захисник», до того ж не 

пов’язаний нормами адвокатської етики і без належних гарантій конфіденційності, 

підзахисний, тим не менш, не може посилатися на те, що його право на захист 

порушено.  

Окрім того, залучення до кримінального провадження лише професійних 

захисників сприяє як стороні захисту, так і стороні обвинувачення, адже складання 

кваліфікаційного іспиту якраз і передбачає оволодіння адвокатом відповідними 

навичками та знаннями (ст. 9 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), а 

вимога щодо обов’язковості проходження стажування (ст. 10 ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність») забезпечить можливість впровадження відповідних 
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теоретичних знань в практичну діяльність [175]. Відтак, слідчий, прокурор 

розраховує на фаховий «процесуальний діалог», а підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений, особа, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання 

про їх застосування у кримінальному провадженні, особа, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), мають всі 

підстави сподіватися на професійний захист своїх прав та ефективне використання 

наданих законодавцем повноважень. Саме тому положення чинного КПК України 

щодо обов’язковості участі у кримінальному провадженні лише професійного 

захисника – все ж таки позитивний крок на шляху реформування кримінального 

судочинства. 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 45 КПК України 

захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного 

реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів 

України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

Для участі в кримінальному провадженні захисник повинен підтвердити свої 

повноваження відповідними документами. Згідно з ч. 1 ст. 50 КПК України такими 

документами є: 1) свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) 

ордер, договір із захисником або доручення органу (установи), уповноваженого 

законом на надання безоплатної правової допомоги. 

Не дивлячись на те, що ч. 1 ст. 50 КПК України закріплює вичерпний перелік 

документів, що можуть підтверджувати повноваження захисника у кримінальному 

провадженні, у практиці поширеними є випадки, коли від захисників, крім 

зазначених у ч. 1 ст. 50 КПК України документів, слідчі, прокурори, судді та інші 

особи, до яких звертається адвокат, вимагають також й витяг з Єдиного реєстру 

адвокатів України на день проведення відповідної процесуальної дії, що у свою 

чергу призводить до відкладення проведення відповідних процесуальних дій, а в 

окремих випадках, й до їх проведення без захисника, на що наголошують 78% 

опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А 3). 
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У зв’язку з цим, на нашу думку, ч. 1 ст. 50 КПК України потрібно доповнити 

п. 3 такого змісту: «3) витяг з Єдиного реєстру адвокатів України на день 

проведення відповідної процесуальної дії». 

Функцією захисника у кримінальному провадженні, згідно з ч. 1 ст. 45 КПК 

України, є здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію). 

П. 5 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що 

захист є видом адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, 

свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання 

про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. 

Право на захист не є абстрактним правовим поняттям. Це є правом 

конкретної фізичної особи на захист від конкретного обвинувачення. Це є 

гарантованою підозрюваному, обвинуваченому можливістю спростовувати підозру 

всіма передбаченими в законі засобами й домагатись тієї міри справедливості, яку 

він вважає правильною. Цьому праву кореспондує сукупність норм, що 

зобов'язують державні органи забезпечити безперешкодне здійснення захисту 

обвинуваченим. Таким чином, право на захист має особовий характер, є особистим 

правом громадянина. Тож, виступаючи як захисник у кримінальних провадженнях, 

адвокат виконує завдання державної важливості –  захист особи від повідомленої 

йому підозри [284, c. 124]. 

Варто зазначити, що забезпечення права на захист є однією із 

конституційних засад судочинства України (п. 6 ч. 3 ст. 129 Конституції України). 
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Зазначена засада знаходить свій прояв також і в інших положеннях Конституції 

України, зокрема: ст. 59 – кожен має право на правову допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у 

виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення 

та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 

органах в Україні діє адвокатура; ч. 2 ст. 63 – підозрюваний, обвинувачений чи 

підсудний має право на захист. 

У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про застосування 

законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві 

зазначено, що забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному,  

засудженому  і виправданому права на захист відповідно до положень  ст.  59,  ч. 2  

ст.  63 і п. 6 ч. 3 ст. 129 Конституції України й чинного кримінального 

процесуального законодавства є однією з основних засад судочинства, важливою  

гарантією  об'єктивного розгляду справи та запобігання   притягненню   до    

кримінальної    відповідальності невинуватих осіб [180]. 

Чинний КПК України визначає забезпечення права на захист як одну із 

загальних засад кримінального провадження. Так, згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України 

підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке 

полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу 

підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь 

у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а 

також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України. 

Досить позитивним, на нашу думку, є те, що законодавець визначив 

засудженого та виправданого як осіб, що мають право на захист і цей захист їм 

забезпечується з боку держави. З цього приводу можна навести Рішення 

Конституційного Суду України № 9-рп/2012 від 12.04.2012 р., де зазначено, що 

положення ст. 24 Конституції України стосовно рівності громадян у 

конституційних правах, свободах та перед законом у взаємозв’язку положеннями 

ч. 1 ст. 55, п. 2 ч. 3 ст. 129 Основного Закону України щодо захисту судом прав і 

свобод людини і громадянина та рівності всіх учасників судового процесу перед 
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законом і судом треба розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, 

іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист 

прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у 

визначеному процесуальним законом порядку в судах усіх юрисдикцій, 

спеціалізації та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і відбуває 

кримінальне покарання в установах виконання покарань [193]. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що між 

положеннями чинного кримінального процесуального законодавства є певні 

неузгодженості, оскільки ч. 1 ст. 45 КПК України та п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», в порівнянні з ч. 1 ст. 20 КПК України та 

ст. 63 Конституції України, визначають значно ширший перелік осіб, які 

потребують захисту у кримінальному провадженні, тобто осіб, які можуть мати 

захисника у кримінальному провадженні. Наявність таких законодавчих прогалин 

призводить до того, що окремі учасники кримінального провадження, такі, як 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особа, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), не можуть в повній мірі реалізовувати 

свої процесуальні права, про що свідчать результати аналізу правозастосовчої 

практики. 

Зважаючи на зазначене, пропонуємо ч. 1 ст. 20 КПК України та ч. 2 ст. 63 

Конституції України викласти в такій редакції: «Підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений, особа, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання 

про їх застосування у кримінальному провадженні, особа, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) мають право на 

захист, що полягає у наданні їм можливостей надати усні або письмові пояснення з 

приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати 

особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою 

допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права». 
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Варто зазначити, що захисник у досудовому розслідуванні здійснює не лише 

функцію захисту, він також виконує функцію доказування (отримання доказів 

(пошук і виявлення (вилучення) фактичних даних та їх джерел; перевірка, оцінка 

фактичних даних і їх джерел з точки зору їх належності, допустимості та 

достовірності, а також достатності; їх процесуальне оформлення (закріплення) й 

надання фактичним даним та їх джерелам значення доказу у кримінальному 

провадженні) та використання отриманих доказів (для встановлення фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, перевірки інших 

доказів, отримання нових доказів, обґрунтування доказами своєї правової позиції 

сторонами кримінального провадження). 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що захисником у кримінальному 

провадженні є адвокат, повноваження якого у кримінальному провадженні 

підтверджуються свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, 

ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, витягом з 

Єдиного реєстру адвокатів України на день проведення відповідної процесуальної 

дії, діяльність якого спрямована на забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), а також здійснення доказування у 

кримінальному провадженні.  

Розглянувши питання про те, хто може бути захисником у кримінальному 

провадженні, перейдемо до розгляду питання процесуального статусу захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Насамперед розглянемо права 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що чинний КПК України, в порівнянні з КПК України 1960 

р., вперше на законодавчому рівні наділив захисника правами щодо збирання 

доказів у кримінальному провадженні. Адже ст. 66 КПК України 1960 р. не 
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передбачала серед суб’єктів, що мають право збирати докази, захисника. Чинний 

КПК України у ст. 93 визначив, що збирання доказів здійснюється сторонами 

кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Оскільки 

захисник є суб’єктом сторони захисту (п. 19 ч. 1 ст. КПК України), то відповідно 

він має право збирати докази. Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України захисник здійснює 

збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових 

та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, 

висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) 

дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 

шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів.  

Першим правом захисника щодо отримання доказів у кримінальному 

провадженні законодавець визначив витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок. Варто зазначити, що 

процесуальний порядок провадження відповідної процесуальної дії у КПК України 

відсутній. Як показує практика, витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 

ревізій, актів перевірок захисником здійснюються шляхом подання адвокатського 

запиту у порядку, передбаченому ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових 

осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій 

документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту (ч. 1 ст. 

24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Враховуючи те, що загально-
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теоретичні та практичні проблеми подання адвокатських запитів захисником для 

отримання доказів у досудовому розслідуванні проявляються також і під час 

отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, більш детально ми розкриємо ці питання у 

підрозділі 3.1 дисертації. 

Захисник має право отримувати докази шляхом ініціювання проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до ч. 4 

ст. 93 КПК України ініціювання стороною захисту проведення слідчих 

(розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних 

клопотань. Такі клопотання, згідно з ч. 1 ст. 220 КПК України, розглядаються в 

строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольняються за наявності 

відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, 

яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання 

виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила 

клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається 

їй (ч. 2 ст. 220 КПК України). У випадку відмови, захисник має право протягом 

десяти днів з моменту прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання 

про проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, 

подати скаргу (ч. 1 ст. 304 КПК України). Така скарга не пізніше сімдесяти двох 

годин з моменту надходження має бути розглянута слідчим суддею (ч. 2 ст. 306 

КПК України).  

Варто зазначити, що на практиці непоодинокими є випадки, коли захисникам 

відмовляють у задоволенні клопотання про проведення відповідних слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій. Результати проведеного 

опитування практичних працівників (таку думку висловили 68% адвокатів 

(Додаток А, табл. А 4)) свідчать про те, що в переважній більшості випадків 

адвокати отримують постанову про відмову у проведенні відповідних слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій через недостатність 

відповідного обґрунтування щодо необхідності проведення цих дій або через їх 

специфіку (ч. 6 ст. 223 КПК України). Такі відмови, в основному, надходять від 
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слідчих без відповідного погодження з прокурором, що здійснює процесуальне 

керівництво кримінальним провадженням, оскільки обов’язок їх погодження з 

прокурором в КПК України не передбачений.  

Слід звернути увагу на те, що з моменту залучення захисника до 

кримінального провадження (з моменту набуття особою статусу підозрюваного), 

захисник ще не володіє достатньою інформацією щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення, адже підозрювана особа не завжди має бажання 

одразу розголошувати такі дані або ж з наданої інформації від підозрюваного чи 

потерпілого, чи з наявних матеріалів кримінального провадження, захисник не 

може сформулювати в достатній мірі позицію захисту й відповідно належним 

чином обґрунтувати відповідні клопотання щодо необхідності проведення 

відповідних слідчих (розшукових) дій. У зв’язку з цим, на нашу думку, слідчі, 

прокурори повинні перевіряти такі клопотання лише щодо дотримання захисником 

вимог КПК України при їх складанні.  

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що положення ч. 3 

ст. 93 КПК України не в повній мірі відповідають положення ст. 22 КПК України, 

відповідно до якої сторони кримінального провадження мають рівні права на 

збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а 

також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України. 

Окрім того, у ст. 261 КПК України також наголошено на тому, що сторони 

користуються рівними правами на заявлення відводів і клопотань, у дослідженні 

зібраних доказів, надання нових доказів та доведення правильності своєї позиції 

перед судом. Пряма залежність сторони захисту від рішення сторони 

обвинувачення щодо доцільності проведення тих чи інших процесуальних дій та 

явна невідповідність строків реагування судового органу на звернення двох сторін 

при вирішенні ідентичних питань в процесі досудового розслідування свідчить про 

відсутність рівності сторін та недостатню процесуальну забезпеченість засади 

змагальності в кримінальному провадженні, про що слушно зазначає О. Г. 

Яновська [284, c. 128]. Ця проблема може бути вирішена шляхом законодавчого 

закріплення права безпосереднього звернення сторони захисту до слідчого судді з 
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клопотанням про дачу дозволу на проведення слідчих дій та порядку його 

реалізації [85, c. 42]. 

Не повною мірою, на наш погляд, регламентовано у КПК України право 

захисника оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого 

судді. Хоча ст. 303 КПК України й містить вичерпний перелік рішень, дій, чи 

бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть бути оскарженні під час досудового 

розслідування, у правозастосовній практиці непоодинокими є випадки, коли на цій 

стадії подано скаргу, однак за час її розгляду судом досудове розслідування у 

кримінальному провадженні, у рамках якого вона подавалася, вже закінчено на 

підставі п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України. Як приклад, захисником підозрюваного 

подано скаргу на дії слідчого та заявлено клопотання про проведення певної 

слідчої (розшукової) дії у рамках провадження, однак суд не вправі доручити 

слідчому чи прокурору її проведення, оскільки досудове розслідування закінчене. 

З огляду на таку законодавчу прогалину, слід передбачити можливість виконання 

прокурором рішень суду навіть після завершення розслідування, а отримані ним 

докази мають визнаватись допустимими й долучатися до матеріалів у суді [111, c. 

445]. 

Варто зазначити, що ч. 3 ст. 93 КПК України не містить вичерпного переліку 

прав захисника щодо отримання доказів у кримінальному провадженні. Результати 

проведеного аналізу положень чинного КПК України, а також правозастосовчої 

практики, дають підстави зробити висновок, що іншими процесуальними діями, 

які можуть забезпечити отримання доказів захисником під час досудового 

розслідування є: 1) тимчасовий доступ до речей і документів (глава 15 КПК 

України); 2) отримання від учасників кримінального провадження та інших осіб за 

їх згодою пояснень (ч. 8 ст. 95 КПК України); 3) залучення експерта на договірних 

умовах для проведення експертизи (ч. 2 ст. 243 КПК України). Враховуючи те, що 

загальні проблеми отримання доказів захисником шляхом проведення 

вищенаведених процесуальних дій тісно переплітаються з проблемними 

питаннями участі захисника як суб’єкта доказування під час проведення 
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процесуальних у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, більш докладно ми їх розглянемо у розділі 3. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що права захисника 

щодо отримання доказів у досудовому розслідуванні поділяються на дві групи: 

1) ініціювання захисником проведення процесуальних дій з метою отримання 

доказів (слідчих розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій); 2) 

проведення захисником процесуальних дій з метою отримання доказів 

(витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб 

речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів 

перевірок; отримання від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх 

згодою пояснень; залучення експерта на договірних умовах для проведення 

експертизи; тимчасовий доступ до речей і документів). 

Розглянувши процесуальні права захисника як суб’єкта кримінального 

процесуального доказування у досудовому розслідуванні, перейдемо до розгляду 

його обов’язків. 

На підставі проведеного аналізу положень чинного кримінального 

процесуального законодавства можемо зробити висновок, що чинний КПК 

України не в повній мірі покладає на захисника обов’язок доказування у 

кримінальному провадженні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов’язок 

доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, 

передбачених ч. 2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в 

установлених КПК України випадках, – на потерпілого. Законодавець лише 

покладає на захисника доказування належності та допустимості доказів, даних 

щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують 

обвинуваченого (ч. 2 ст. 92 КПК України). Виходячи з вищенаведеного, можемо 

зробити висновок, що доказування обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК 

України на захисника не покладається,  за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 

92 КПК України. 
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Варто зазначити, що відповідно до ст. 47 КПК України захисник 

зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК та іншими 

законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують 

підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну 

відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.  

З’ясувати ж обставини, які спростовують підозру чи обвинувачення, 

пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність, і тим самим захищати 

права та законні інтереси громадян, захисник може лише одним шляхом – шляхом 

доказування. Тому захисник є суб’єктом обов’язку доказування сприятливих для 

підзахисного обставин [32, с. 3; 239, с. 171; 147, с. 133]. 

 Як слушно зазначає Т.В. Варфоломеєва, що на захисника покладається 

обов’язок використовувати всі указані в законі засоби захисту. Виконання цієї 

вимоги закону передбачає збирання відомостей, подання їх адвокатом, 

дослідження, оцінку, формулювання на цій основі конкретної правової позиції і 

наведення для її обґрунтування відповідних аргументів, які свідчать про 

невинуватість чи меншу винуватість обвинуваченого. Здійснення захисту в 

повному обсязі неможливе без вказаних дій, які є нічим іншим, як кримінально-

процесуальним доказуванням” [25, с. 100]. 

Тобто можна зробити висновок, що на захисника також покладається 

обов’язок доказування у кримінальному провадженні. На нашу думку, на 

захисника повинен покладатися обов’язок доказування: 1) відсутності події 

кримінального правопорушення; 2) відсутності винуватості підозрюваного у 

вчиненні кримінального правопорушення, мотиву і мети вчинення кримінального 

правопорушення, наявності вини у формі прямого умислу чи бездіяльності; 3) 

відсутності шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або наявності 

обставин, що впливають на зменшення її розміру; 4) наявності обставин, що 

впливають на пом’якшення покарання, виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження; 5) наявності обставин, що є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання тощо. 
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Окрім цього, на захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідування покладається обов’язок збереження адвокатської таємниці. 

Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, 

помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових 

відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій 

відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених 

цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського 

об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним 

документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи 

і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. 

Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за 

письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про 

надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому 

інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, 

можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту 

персональних даних (ч. 2). Обов’язок зберігати адвокатську таємницю 

поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у 

трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, 

а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття 

адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання 

зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до 

адвокатської таємниці або її розголошення (ч. 3). У разі пред’явлення клієнтом 

вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від 

обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його 

прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають 

вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, 

зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до 

адвокатської таємниці та її розголошення (ч. 4).  
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Ще одним із елементів процесуального статусу захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, є його відповідальність. Варто зазначити, 

що можливість притягнення до відповідальності є не лише елементом 

процесуального статусу захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, це також є гарантією забезпечення захисником належного захисту 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження у 

досудовому розслідуванні. 

Захисника як суб’єкта доказування може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження. Підставою для 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, відповідно до ч. 1 ст. 34 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є вчинення ним дисциплінарного 

проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є:  

1) порушення вимог несумісності;  

2) порушення присяги адвоката України;  

3) порушення правил адвокатської етики;  

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її 

розголошення;  

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;  

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;  

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано 

одне з таких дисциплінарних стягнень: 

1) попередження; 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 

місяця до одного року. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може 

застосовуватися виключно у разі: повторного протягом року вчинення 

дисциплінарного проступку; порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 

систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики; 
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3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для 

адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 

Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права 

на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 

порушення присяги адвоката України; розголошення адвокатом відомостей, що 

становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в 

інтересах третіх осіб; заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із 

здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода 

встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили; систематичного або 

грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває 

авторитет адвокатури України [160, c. 314]. 

Результати аналізу правозастосовчої практики свідчать про те, що захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності у разі вчинення ним дисциплінарного проступку: 

розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її 

розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків. Враховуючи те, що питання адвокатської таємниці, в тому числі й 

дисциплінарної відповідальності за розголошення адвокатської таємниці або 

вчинення дій, що призвели до її розголошення, у науковій літературі докладно 

розглянуті [122; 167],  ми зупинимося лише на висвітленні проблемних питань, 

пов’язаних із притягненням захисників до дисциплінарної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.  

Варто зазначити, що захисник зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів 

для встановлення обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, 

пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, 

обвинуваченого тощо. Це є його прямим обов’язком (ч. 1 ст. 47 КПК України). 

Водночас, на практиці, непоодинокими є випадки, коли захисники, укладаючи 

договори про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, не 

виконують покладені на них обов’язки, що передбачені відповідними договорами. 
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Так, наприклад, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької 

області позбавила адвоката К. права на заняття адвокатською діяльністю з 

подальшим виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. Під час розгляду 

скарги на дії адвоката було встановлено, що останній отримав від свого клієнта 

7 тис. дол. США для надання правової допомоги у кримінальному провадженні, 

водночас, жодних дій щодо захисту прав та інтересів особи В. у кримінальному 

провадженні він не здійснював, постійно уникав зустрічей з клієнтом [192]. 

Варто зазначити, що у таких випадках дисциплінарним палатам потрібно 

належним чином перевіряти, чи захисник умисно не виконував покладені на нього 

обов’язки, чи вживав він всіх необхідних заходів для досягнення відповідного 

результату, адже на практиці трапляються випадки, коли захисники, укладаючи 

договори з клієнтами про надання правової допомоги у кримінальному 

провадженні, не можуть досягти в повній мірі того результату, якого бажає клієнт 

(наприклад, винесення виправдувального вироку). У результаті чого, клієнт чи 

його близькі родичі залишаються незадоволеними та подають до кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури заяви (скарги) щодо поведінки захисників. 

Зазначимо, що неналежне виконання захисником у кримінальному 

провадженні покладених на нього обов’язків може обумовлюватися також й тим, 

що захисники доволі часто беруться за багато справ, проте через нестачу часу не 

можуть приділити кожній з них належної уваги. А тому захисники не здатні 

об’єктивно забезпечити якісний захист прав, свобод та законних інтересів своїх 

підзахисних у кожному кримінальному провадженні.  

Таким чином, дисциплінарним палатам кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури при перевірці скарг щодо захисників за невиконання або 

неналежне виконання ними своїх професійних обов’язків, необхідно перевіряти 

обґрунтованість відповідних обставин, що можуть свідчити про наявності в діях 

захисника дисциплінарного проступку, докази, що підтверджують кожну з цих 

обставин, матеріали кримінальних проваджень стосовно дій захисника, договори 

захисників із клієнтами про надання правової допомоги у кримінальному 
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провадженні для встановлення предмету договору та обсягу надання правової 

допомоги тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що процесуальний 

статус захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні – це система 

закріплених у кримінальному процесуальному законодавстві прав, обов’язків та 

відповідальності захисника за порушення норм законодавства України, що 

забезпечує здійснення захисником доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень. 

 

 

Висновки до розділу 1: 

Кримінально-процесуальне пізнання є ширшим за кримінально-

процесуальне доказування, оскільки пізнання у кримінальному процесі як процес 

здобуття знань уповноваженим суб’єктом, окрім доказування, може бути здійснено 

шляхом бесіди слідчим з очевидцями події злочину чи з особами, які можуть 

охарактеризувати свідка, потерпілого, підозрюваного, отримання консультації у 

фахівця, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, перевірки 

прокурором клопотань слідчого про проведення різного роду процесуальних дій 

чи складанні ним обвинувального акту, перевірки наявності в ЄРДР відомостей 

про вчинене кримінальне правопорушення тощо. 

Наведені у науковій літературі та ч. 1 ст. 91 КПК України поняття 

доказування й визначені його структурні елементи, такі як «збирання доказів» чи 

«формування доказів», не в повній мірі відповідають гносеологічній, логічній та 

правовій природі доказування у досудовому розслідуванні, оскільки докази у 

готовому вигляді не існують і процес їх отримання не є ані їх збиранням, ані їх 

формуванням. 

Доказування у досудовому розслідуванні не закінчується оцінкою доказів, як 

це передбачено у ч. 1 ст. 91 КПК України, оскільки отримані докази, після їх 

ретельної перевірки та оцінки, використовуються сторонами кримінального 
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провадження для обґрунтування власної правової позиції, прийняття відповідного 

процесуального рішення уповноваженими суб’єктами. 

Доказування у досудовому розслідуванні – це нерозривний цілісний процес, 

що складається з двох етапів: 1) отримання доказів (пошук і виявлення (вилучення) 

фактичних даних та їх джерел; перевірка, оцінка фактичних даних і їх джерел з 

точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а також достатності; їх 

процесуальне оформлення (закріплення) й надання фактичним даним та їх 

джерелам значення доказу у кримінальному провадженні); 2) використання 

отриманих доказів (для встановлення фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, перевірки інших доказів, отримання нових доказів, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції сторонами кримінального 

провадження, прийняття відповідного процесуального рішення уповноваженими 

суб’єктами). 

Права захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

поділяються на дві групи: 1) ініціювання захисником проведення процесуальних 

дій з метою отримання доказів (слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій); 2) проведення захисником процесуальних дій з метою 

отримання доказів (направлення адвокатських запитів; отримання від учасників 

кримінального провадження та інших осіб пояснень; тимчасовий доступ до речей і 

документів; залучення експерта для проведення експертизи). 

На захисника у досудовому розслідуванні повинен покладатися обов’язок 

доказування: 1) відсутності події кримінального правопорушення; 2) відсутності 

винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, мотиву і 

мети вчинення кримінального правопорушення, наявності вини у формі прямого 

умислу чи бездіяльності; 3) відсутності шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, або наявності обставин, що впливають на зменшення її розміру; 

4) наявності обставин, що впливають на пом’якшення покарання, виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження; 5) наявності обставин, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання тощо. 
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Захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у разі вчинення ним 

дисциплінарного проступку: розголошення адвокатської таємниці або вчинення 

дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків. 

Процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні – це система закріплених у кримінальному процесуальному 

законодавстві прав, обов’язків та відповідальності захисника за порушення норм 

законодавства України, що забезпечує здійснення захисником доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРЕДМЕТ ТА МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

2.1. Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх 

 

Ефективність здійснення доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх, безумовно, залежить від правильного визначення такої 

фундаментальної категорії теорії кримінального процесуального доказування, як 

предмет доказування. Варто зазначити, що питання визначення поняття предмету 

доказування у кримінальних проваджень щодо неповнолітніх є одним із 

малодосліджених. Вчені розглядали лише загальні аспекти доказування у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх [261; 196; 35; 114; 259; 69 та ін.]. 

Окрім того, їхні дослідження були здійснені в умовах дії КПК України 1960 р. У 

зв’язку з цим, виникає необхідність у з’ясуванні питання предмету доказування у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх та наданні авторської позиції 

щодо визначення зазначеної правової категорії. 

Водночас, перед тим, як розглядати зазначене питання, необхідно з’ясувати, 

що являє собою предмет доказування у кримінальному провадженні. Досліджуючи 

поняття предмету доказування у кримінальному провадженні, слід звернути увагу 

на те, що в чинному кримінальному законодавстві України зазначене поняття 

відсутнє, проте його використовують усі правники, які у тій чи іншій мірі 

займалися проблемами теорії кримінального процесуального доказування. Не 

дивлячись на це, єдиного розуміння поняття предмету доказування у 

кримінальному провадженні серед вчених немає.  

Так, на думку Г. М. Міньковського, В. Г. Танасевича та О. О. Ейсмана, 

предмет доказування – це система обставин, що виражають якості й зв’язки 

досліджуваного об’єкта чи події, суттєві для правильного вирішення кримінальної 

справи і реалізації в кожному конкретному випадку завдань судочинства [236, с. 
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139]. А. С. Кобліков, піддаючи критиці вищенаведений підхід, зазначив, що таке 

визначення поняття предмету доказування є не зовсім вдалим, оскільки воно не 

розкриває сутність цього поняття. На його переконання, предмет доказування 

являє собою сукупність істотних для справи обставин, що повинні бути 

встановлені в процесі доказування по кримінальній справі в інтересах її 

правильного вирішення [73, с. 48].  

П. А. Лупинська визначає предмет доказування як сукупність фактичних 

обставин, які необхідно обов’язково встановити для вирішення справи по суті [247, 

с. 130]. На думку П. С. Елькінда, Л. Д. Кокорєва та Г. Ф. Горського, предмет 

доказування – це сукупність фактів і обставин, що підлягають доказуванню в 

кримінальній справі [37, с. 85; 107, с. 543]. М. С. Строгович стверджував, що 

предметом доказування охоплюються ті факти і обставини кримінальної справи, 

які належить встановити за допомогою доказів для того, щоб справа могла бути 

правильно вирішена [227, с. 260].  

Л. Т. Ульянова вважає, що предмет доказування – це сукупність обставин, 

що підлягають обов’язковому встановленню в кожній кримінальній справі, 

незалежно від її специфіки, і які мають правове значення для вирішення справи по 

суті [249, с. 108]. Подібного підходу притримується й С. М. Стахівський [223, с. 

32]. 

В. О. Банін, виходячи з положень кримінального процесуального 

законодавства, зазначив, що законодавча схема предмета доказування являє собою 

інформаційну систему, що складається з набору значень нормативного порядку, 

яка керує діяльністю посадових осіб, що ведуть процес по конкретній справі та 

учасників процесу з виявлення і встановлення у злочинних подіях обставин, 

потрібних для вирішення завдань кримінального судочинства” [12, с. 19]. За 

справедливим твердженням Н. З. Рогатинської, визначення В. О. Баніна є занадто 

ускладненим і не зовсім кримінально-процесуальним. Воно сформульоване 

передусім з позицій теорії інформації [195, c. 13].  

Окрім того, як слушно зазначав свого часу М. М. Михеєнко, навряд чи 

правильно говорити у визначенні предмета доказування тільки про “злочинні 
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події”, оскільки не тільки вони є предметом дослідження в кримінальному процесі 

[143, с. 98]. На погляд вченого, предмет доказування у кримінальному процесі є 

сукупністю передбачених кримінально-процесуальним законом обставин, 

установлення яких необхідне для вирішення заяв і повідомлень про злочин, 

кримінальної справи в цілому чи судової справи у стадії виконання вироку, а 

також для застосування процесуальних профілактичних заходів у справі 

[136, с. 99]. 

Цікавий підхід щодо розуміння поняття предмету доказування запропонував 

В. О. Попелюшко, визначаючи його як систему (сукупність фактів і обставин 

об’єктивної дійсності, які мають матеріально-правове (кримінально- та цивільно-

правове) і процесуальне (кримінально- та цивільно-процесуальне) значення і є 

необхідними і достатніми фактичними підставами для вирішення кримінальних 

справ остаточно і по суті [170, с. 48]. Проте, як справедливо зауважив Є. Г. 

Коваленко, що з цього визначення не зрозуміло, якими нормами цивільно-

процесуального закону дізнавач, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор 

чи суддя (суд) будуть встановлювати обставини, які підлягають доказуванню по 

кримінальній справі… Посилання В. О. Попелюшко на те, що в літературі існує 

думка, що в процесі кримінального судочинства, крім норм матеріального 

(кримінального і цивільного) і процесуального права, застосовуються також норми 

трудового, адміністративного, шлюбно-сімейного та інших галузей права … не 

знайшла підтримки у слідчій і судовій практиці, а також у кримінально-

процесуальній літературі [74, с. 96].  

С. А. Альперт визначав предмет доказування як коло обставин, які 

підлягають дослідженню і встановленню в кримінальній справі [99, с. 131]. 

Подібного підходу притримуються й В. М. Тертишник, С. В. Слінько [240, с. 47], 

Л. М. Лобойко, О. А. Банчук [120, c. 205]. 

Як бачимо, серед науковців наявні різні погляди щодо розуміння поняття 

предмету доказування у кримінальному провадженні. Найбільш поширеним серед 

них є підхід, відповідно до якого предмет доказування являє собою коло обставин, 

що підлягають доказуванню (встановленню) у кримінальному провадженні [16, c. 
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20; 21, c. 96; 266, c. 32; 74, c. 115]. Варто зазначити, що 54% опитаних слідчих, 63% 

прокурорів, 58% суддів та 67% адвокатів також притримуються зазначеного 

підходу (Додаток А, табл. А 5). 

Перелік таких обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, визначений чинним КПК України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 91 у 

кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 
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Вищенаведений перелік обставин є загальним. В залежності від вчиненого 

кримінального правопорушення він може конкретизуватися та 

індивідуалізуватися, проте це відбувається в межах загального предмета 

доказування, визначеного ч. 1 ст. 91 КПК України.  

Слід зазначити, що у науковій літературі одні вчені заперечують існування 

загального предмету доказування у кримінальному провадженні, обґрунтовуючи 

це тим, що у ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження коло обставин, що підлягають доказуванню, може неодноразово 

змінюватись як у напрямку розширення, так і звуження [227, с. 216]. Інші ж 

зазначають, що норми кримінально-процесуального кодексу, присвячені предмету 

доказування, описують не загальне (родове) поняття предмета доказування, а один 

з його видів, зокрема – це “предмет обвинувачення” [113, с. 257]. Подібної позиції 

притримується й В. О. Попелюшко, який вважає, що поряд з предметом 

обвинувачення реально існує ще декілька видів предмета доказування, які 

відрізняються як структурою, так і змістом фактів і обставин, що їх складають. 

Автор виділяє предмет доказування у справах, які підлягають закриттю за 

нереабілітуючими підставами, предмет виправдання, нейтральний, предмет 

доказування у справах неосудних, предмет доказування у справах осіб, що 

отримали психічні захворювання після скоєння злочину [169, с. 5, 9]. 

А. Я. Дубинський стверджував, що поділ предметів доказування на види є 

безперспективним і таким, що тягне за собою непомірне розширення обсягу 

законодавчих актів, запропонувавши при цьому не роздрібнювати предмет 

доказування на види, а вдосконалювати єдине законодавче формулювання його 

родового поняття шляхом універсалізації [48, с. 59-60]. Розділяючи вищенаведену 

позицію Р. В. Малюга зазначив, що конкретизація та індивідуалізація обставин, що 

входять до предмета доказування, у конкретних кримінальних провадженнях має 

відбуватися в межах загального предмета доказування, визначеного ч. 1 ст. 91 КПК 

України. У зв’язку з цим, правильніше говорити не про види предмета доказування 

у кримінальному провадженні (родового, спеціального, індивідуального тощо), а 

про особливості здійснення доказування в окремих категоріях кримінальних 



 

 

66 

проваджень [133, c. 39]. На нашу думку, такий підхід є дещо дискусійний, оскільки 

виходячи з аналізу положень чинного КПК України, можемо зробити висновок, що 

крім загального предмету доказування у кримінальних провадженнях існує також 

й спеціальний. Так, наприклад, в ч. 1 ст. 485 КПК України визначено, що під час 

досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, 

вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених статтею 91 КПК України, 

також з’ясовуються: 1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його 

вік (число, місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші 

соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про 

розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх 

дій і в якій мірі міг керувати ними; 2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним 

діяння; 3) умови життя та виховання неповнолітнього; 4) наявність дорослих 

підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення. 

Досліджуючи питання предмету доказування у кримінальному провадженні, 

необхідно також звернути увагу й на те, що серед науковців немає єдності поглядів 

щодо змісту предмету доказування. Так, одні фахівці вважають, що зміст предмета 

доказування у кримінальному провадженні складають його обставини [242, c. 502-

503]. Інші ж науковці до змісту предмета доказування відносять: а) головний факт; 

б) доказові факти; в) наслідки злочину; г) обставини, які сприяли вчиненню 

злочину [226, c. 369]. При цьому до головного факту одні вчені включають: а) 

подію (факт) злочину; б) відповідність його ознакам складу злочину, передбачених 

статтею Кримінального кодексу; в) скоєння злочину обвинуваченим; г) наявність 

вини; д) обставини, що пом’якшують чи обтяжують вину; е) обставини, що 

характеризують особистість обвинуваченого [226, с. 363-369]. На думку інших, 

головний факт складають обставини, що утворюють склад злочину [270, с. 14-19] 

або ж  усі обставини, передбачені ст. 23, 64 КПК України 1960 р. [18, с. 20].  

Виділення з фактичних обставин, що підлягають доказуванню, головного 

факту, як слушно зазначає О. О. Хмиров, означає належність усіх інших фактів до 
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числа другорядних [260, с. 11]. Такі факти, як правило, називають доказовими 

фактами [37, c. 144-145]. При цьому одна група вчених відносить доказові факти 

до складу предмету доказування [37, c. 83; 38, c. 55], інша – наголошуючи на їх 

допоміжному значенні, не відносить доказові факти до предмету доказування [150, 

c. 53; 237, c. 191]. 

На наш погляд, слушною є позиція С. М. Стахівського, який взагалі 

заперечував щодо необхідності поділу обставин, що входять до предмета 

доказування у кримінальному провадженні, як на “головний факт”, так і на 

“доказові факти”, аргументуючи це тим, що це може дезорієнтувати практику і 

призвести до висновку про можливість встановлення поряд із головним менш 

суттєвих фактів, а оскільки вони є менш суттєвими, то увагу слід зосередити на 

головному факті, і як результат – помилка у прийнятті рішення через недостатність 

доказової інформації [223, c. 20]. Подібного підходу дотримуються й інші науковці 

[108, с. 52; 108, с. 101; 47, с. 59-60]. Окрім того, як показують результати 

проведеного опитування, більшість практичних працівників не вбачають 

доцільності використання таких правових категорій як головний та доказовий факт 

у практичній діяльності (таку думку висловили 68% слідчих, 52% прокурорів, 54% 

суддів та 60% адвокатів (Додаток А, табл. А 6)). Тому вважаємо, що зазначені 

правові категорії не мають практичного значення. 

Досліджуючи питання предмету доказування у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх, варто зазначити, що чинний КПК України, крім загальної 

норми (ч. 1 ст. 91 КПК України), визначає також й спеціальну норму, яка 

передбачає предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх (ст. 485 КПК України).  

Варто зазначити, що за час дії КПК України 1960 р. у науковій літературі 

серед вчених-процесуалістів виникали численні дискусії щодо співвідношення ст. 

23, 63 КПК України 1960 р., які визначали загальний перелік обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях, та ст. 433 КПК України 

1960 р., положення якої закріплювали перелік обставин, що підлягають 

доказуванню в справах про злочини неповнолітніх. Так, В. В. Леоненко та 
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Л. Б. Обідіна вбачають певну своєрідність предмета доказування у справах 

неповнолітніх та вважають, що він значно ширший за перелік обставин, які 

підлягають доказуванню в усіх кримінальних справах [116, c. 15-16; 152, c. 9]. 

Такої позиції притримується й Г. М. Омельяненко, зазначаючи, що однією з 

особливостей провадження у справах про злочини неповнолітніх є розширення 

меж предмету доказування, тобто включення до нього більш широкого, ніж у 

справах дорослих осіб, груп обставин, які мають бути встановлені під час 

попереднього розслідування та судового слідства [155, c. 12]. 

В. С. Зеленецький, наголошував на існуванні спеціального предмета 

доказування у справах про злочини підлітків та зазначав, що обставини, 

передбачені ст. 433 КПК України 1960 р., не є частиною загального предмета 

доказування [57, с. 33]. Подібної думки притримувався й В. О. Банін, зазначаючи, 

що обставини, передбачені ст. 433 КПК України 1960 р., знаходяться за межами ст. 

64 та 23 КПК України 1960 р., і зміст цих норм “не є цілим” по відношенню до них 

[12, с. 36].  

В криміналістичній літературі обставини, що підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, називають додатковими і тим 

самим автоматично відносять їх до розряду особливих, що не встановлюються в 

інших провадженнях [276, с. 138, 367]. Такий висновок, був зумовлений тим, що у 

ст. 433 КПК України 1960 р. було закріплено положення, відповідно до якого, при 

провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи про злочини 

неповнолітніх, крім обставин, зазначених у ст. 64 КПК України 1960 р., необхідно 

також з’ясувати вік неповнолітнього, стан його здоров’я, умови життя та 

виховання тощо.  

О. О. Левандеренко вважає, що ст. 433 КПК України не передбачає будь-

яких принципово нових обставин, які б встановлювались лише у справах 

неповнолітніх і не підлягають встановленню у справах дорослих осіб. Ця стаття 

лише орієнтує на більш поглиблене, детальне дослідження обставин, що входять 

до предмета доказування в усіх кримінальних справах. Такої ж думки 
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дотримуються й інші вчені-правники [124, c. 29-32; 121, c. 12; 29, c. 40-41; 114, c. 

68; 261, c. 15; 58, c. 41-42].  

Варто зазначити, що положення ст. 433 КПК України 1960 р. у певній мірі 

збігаються з положеннями ч. 1 ст. 485 КПК України. Так, згідно зі ст. 485 КПК 

України під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 

правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених ст. 91 

КПК України, також з’ясовуються:  

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про 

розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх 

дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що окремі 

обставини, що передбачені ч. 1 ст. 485 КПК України збігають з обставинами, що 

передбачені ч. 1 ст. 91 КПК України. Так, зокрема під час доказування винуватості 

неповнолітнього (п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України) необхідно встановлювати його 

точний вік (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України), а також звертати увагу на ставлення 

неповнолітнього до вчиненого ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України); при 

доказуванні обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу неповнолітнього (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК 

України) необхідно встановити стан здоров’я та рівень розвитку неповнолітнього, 

інші соціально-психологічні риси особи (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України), умови 

життя та виховання неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України).  
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Водночас, наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України) не охоплюється 

положеннями ч. 1 ст. 91 КПК України. Ця обставина підлягає доказуванню лише у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх і саме вона дає підстави для 

висновку, що обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх становлять собою спеціальний предмет 

доказування. 

Враховуючи те, що обставини, які визначені ч. 1 ст. 91 КПК України, є 

загальними для всіх кримінальних проваджень, в тому числі й щодо неповнолітніх, 

а особливості встановлення цих обставин залежать від вчиненого кримінального 

правопорушення, та зважаючи на те, що у теорії кримінального процесуального 

доказування наявна достатня кількість наукових джерел [7; 36; 6; 3; 133; 169; 195; 

100; 74; 38 та ін.], в яких висвітлено загально-теоретичні та практичні проблеми 

встановлення цих обставин, ми лише зупинимося на висвітленні проблемних 

питань встановлення обставин, що передбачені ст. 485 КПК України, під час 

здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх необхідно 

встановити повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про 

розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх 

дій і в якій мірі міг керувати ними. 

Встановлення віку (число, місяць, рік народження) є першочерговою 

обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. Варто зазначити, що неповнолітньою особою є малолітня особа, а 

також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Малолітньою 

вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (п. 11 ч. 1 ст. 3 КПК 
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України). За загальним правилом кримінальній відповідальності підлягають особи, 

яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 КК України). 

В окремих випадках кримінальна відповідальність може наступати і з 

чотирнадцяти років. Такі випадки передбачені ч. 2 ст. 22 КК України. 

Слід звернути увагу на те, що, якщо особа на момент вчинення суспільно 

небезпечного діяння не досягла 11 років, досудове розслідування, у разі його 

початку, підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. У такому 

випадку неповнолітній ставиться на обліки підрозділів КМСД, служб у справах 

дітей, які проводять з ним профілактичну та виховну роботу. Якщо ж особа у віці 

від одинадцяти років до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 

діяння, передбаченого КК України, то досудове розслідування відбувається у 

відповідності з положеннями § 2 гл. 38 КПК з урахуванням загальних правил 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, передбачених § 1 гл. 38 КПК 

України. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що точне 

встановлення віку неповнолітньої особи має досить важливе значення. Як 

справедливо зазначає С. П. Мініна: «Оскільки досягнення передбаченого законом 

віку – одна з обов'язкових умов кримінальної відповідальності неповнолітніх, то 

необхідно в кожному випадку точно встановити їх вік в момент скоєння злочину» 

[138, c. 15]. Встановлення точного віку неповнолітньої особи також дозволяє 

враховувати вікові та соціально-психологічні особливості під час проведення 

відповідних слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій [112]. Разом із 

тим, результати проведеного аналізу правозастосовчої практики, дають підстави 

для висновку, що слідчі, прокурори не завжди правильно встановлюють вік 

неповнолітньої особи під час досудового розслідування. Найчастіше такі помилки 

виявляють судді під час підготовчого судового розгляду кримінальних проваджень 

цієї категорії, коли прокурори звертаються до суду з обвинувальним актом чи з 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру. Так, 

наприклад, під час проведення підготовчого судового розгляду кримінального 
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провадження № 12012050380000025 Костянтинівський міскрайонний суд 

Донецької області своєю ухвалою від 14 червня 2013 р. відмовив у погодженні 

клопотання прокурора щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру щодо неповнолітнього через неправильність встановлення дати 

народження неповнолітнього [89]. 

На неправильність встановлення віку неповнолітнього під час здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх вказують 

також 62% опитаних адвокатів та 54 % суддів (Додаток А, табл. 7). В основному 

такі порушення зумовлені тим, що слідчі, вносячи дані про вчинене кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, неправильно заносять до нього відомості про дату 

народження неповнолітнього. Трапляються також випадки, коли слідчі взагалі не 

заносять до ЄРДР відповідні дані. Так, у 18% із загальної кількості 

проаналізованих нами кримінальних проваджень щодо неповнолітніх було 

виявлено, що у витягах з ЄРДР відсутні відомості про дату народження 

неповнолітнього підозрюваного. В той час як згідно з п. 4.3 “Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань” [179] у витязі з ЄРДР 

повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові та дата народження особи, якій 

повідомлено про підозру. 

Наведена ситуація є неприпустимою та свідчить про те, що в окремих 

випадках досудове розслідування здійснюється слідчими з незначним досвідом та 

стажем роботи, які недосконало володіють специфікою розслідування 

кримінальних проваджень цієї категорії, а це призводить до допущення помилок і 

порушення вимог закону щодо забезпечення посиленого правового захисту 

неповнолітніх. 

Дані про вік неповнолітнього мають підтверджуватися свідоцтвом про його 

народження або паспортом, витягом з книги реєстрації актів громадянського стану, 

довідками про реєстрацію місця проживання/перебування особи, журналів обліку 

новонароджених, водійськими правами тощо. Копії цих документів повинні 

долучатися до матеріалів кримінального провадження. Якщо інформація про вік 

особи є суперечливою, слідчий, прокурор, захисник повинні звернутися із запитом 
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до відповідних органів за місцем реєстрації народження неповнолітнього про 

витребування цих документів. 

Варто зазначити, що на підставі проведеного аналізу правозастосовчої 

практики, було встановлено, що в окремих випадках слідчі, прокурори, не маючи 

можливості встановлення віку неповнолітнього за відповідними документами, 

встановлюють його зі слів самого неповнолітнього або ж зі слів інших осіб 

(батьків, друзів тощо). Непоодинокими також є випадки, коли слідчі, прокурори, 

встановивши вік неповнолітнього за відповідними документами, не долучають 

копії цих документів до матеріалів кримінального провадження. Слід зазначити, 

що у 44% проаналізованих нами кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

копії документів, які б підтверджували вік неповнолітньої особи були відсутні. У 

зв’язку з цим, судді відмовляють у погодженні клопотань слідчих, прокурів щодо 

застосуванні до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру чи 

проведенні інших процесуальних дій. На нашу думку, така ситуація зумовлена 

тим, що у главі 38 КПК України відсутня норма, яка б зобов’язувала слідчих, 

прокурорів долучати копії відповідних документів до матеріалів кримінальних 

проваджень. 

За відсутності документа, який підтверджує вік дитини, або є обґрунтовані 

сумніви щодо оригіналу документа, у разі неможливості застосування інших 

способів отримання таких відомостей, для встановлення віку неповнолітнього, 

відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 242 КПК України, потрібно залучити експерта для 

проведення експертизи.  

У науковій літературі окремі вчені зазначають, що в разі виникнення 

сумнівів у сторін кримінального провадження, слідчого судді чи суду щодо 

осудності обвинуваченого чи неможливості встановлення його віку, необхідно 

проводити судову-психіатричну експертизу у порядку п. 3 ч. 2 ст. 242 та ч. 1 ст. 

332 КПК України [133, c. 44]. З такою позицією неможливо однозначно 

погодитися, оскільки як показує правозастосовча практика, для встановлення віку 

особи, в тому числі й неповнолітніх, необхідно проводити судово-медичну 

експертизу. Водночас, за допомогою судово-медичної експертизи неможливо 
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встановити точний вік неповнолітньої особи. В результаті її проведення можливо 

лише визначити рік народження неповнолітньої особи або її максимальний чи 

мінімальний вік. У такому разі, при визначенні віку підозрюваного слід виходити з 

того, що у випадках, коли рік народження неповнолітньої особи встановлюється 

судово-медичною експертизою, днем народження треба вважати останній день 

року, встановленого експертом, а при визначенні ним мінімальної чи максимальної 

кількості років, необхідно виходити із зазначеного мінімального віку такої особи. 

Слід також враховувати те, що особа вважається такою, яка досягла певного віку, 

починаючи з наступної доби після дня народження. 

Таким чином, з метою недопущення неправильності встановлення віку 

неповнолітнього під час здійснення досудового розслідування кримінальних 

проваджень цієї категорії, вважаємо за доцільне ст. 485 КПК України доповнити ч. 

2 такого змісту: “Документами, що підтверджують вік неповнолітнього є: 

свідоцтво про його народження, паспорт, витяг з книги реєстрації актів 

громадянського стану, довідка про реєстрацію місця проживання/перебування 

особи, журнал обліку новонароджених, водійські права, інший документ, за яким 

можливо встановити вік неповнолітнього. Слідчий, прокурор зобов’язані долучити 

копію відповідного документа до матеріалів кримінального провадження”. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України при встановленні повних і всебічних 

відомостей про особу неповнолітнього, необхідно встановити стан здоров’я та 

рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси неповнолітнього. Відомості про 

стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси 

неповнолітнього можуть вплинути на вирішення питання про те, чи варто 

притягувати неповнолітнього до кримінальної відповідальності. З урахуванням 

цих обставин може вирішуватися питання про застосування відповідних 

запобіжних заходів чи пом’якшення призначеного покарання. 

Для з’ясування стану здоров’я неповнолітнього мають бути допитані як 

свідки його батьки або особи, які їх замінюють (опікун, піклувальник), про те, чи 

не хворів неповнолітній тяжкими хворобами, чи немає у нього психічних або 

фізичних вад, які його здібності щодо логічного мислення, чи не відстає він у 
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розвитку від однолітків [103, c. 876]. Встановлення здоров'я неповнолітнього 

підозрюваного, допомагає обрати найбільш доцільний запобіжний захід, а також 

дозволяє визначити можливість здійснення неповнолітнім певного діяння. 

Необхідно зібрати відомості про загальний характер поведінки 

неповнолітнього до вчинення, на момент вчинення та після вчинення 

кримінального правопорушення, про його поведінку в сім’ї, школі, на роботі тощо. 

Такі дані можна отримати у результаті допиту батьків, вчителів, лікарів тощо. У 

результаті витребування медичних чи інших документів щодо неповнолітнього 

необхідно з’ясувати, чи не було у цієї особи пологових травм головного мозку при 

народженні, тяжких травм у малолітньому і неповнолітньому віці, чи не відставав 

у фізичному та інтелектуальному розвитку від своїх однолітків, чи не залишався на 

другий рік в одному класі під час навчання у школі, чи не страждав на тяжкі 

захворювання, якщо так, то де лікувався. Якщо відомості, що містяться, зокрема, у 

документах про перебування неповнолітнього на обліку у КМСД, служб у справах 

дітей, перебуванні на стаціонарному лікуванні у зв’язку з психоневрологічними 

захворюваннями, викликають сумнів щодо осудності (ст. 19 КК України), 

обмеженої осудності (ст. 20 КК України) неповнолітнього, то має бути призначена 

комплексна психолого-психіатрична експертиза для визначення психічного стану 

неповнолітнього підозрюваного (ч. 1 ст. 486 КПК України). Для з’ясування рівня 

розвитку, інших соціально-психологічних рис особи неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно враховувати при призначенні 

покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути призначена 

психологічна експертиза (ч. 2 ст. 486 КПК України).  

Подібне положення відображене й в постанові Пленуму Верховного Суду 

України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” № 8 від 30 

травня 1997 р. Так, у п. 15 зазначеної постанови вказано, що для встановлення 

рівня загального розвитку неповнолітнього, ступеня його розумової відсталості та 

для з’ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і 

якою мірою він міг керувати ними, може бути проведена судово-психіатрична, 

психологічна або комплексна психологічно-психіатрична експертиза [186]. Окрім 
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того, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику 

розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру” 

№ 2 від 15 червня 2006 р. під час досудового розслідування обов'язковим є 

медичний огляд кожного неповнолітнього, що проводиться відповідно до 

Інструкції про медичне обстеження дітей, підлітків, які направляються до 

загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і 

підлітків, які потребують особливих умов виховання, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти України № 137/131 

від 05 травня 1997 р. Такий огляд має бути проведений до розгляду справи судом 

[185]. 

Слід звернути увагу на те, що якщо під час встановлення обставин, 

передбачених ч. 1 ст. 485 КПК України, буде з’ясовано, що неповнолітній 

страждає розумовою відсталістю, не пов’язаною з психічною хворобою, повинно 

бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в 

якій мірі міг керувати ними. У даному випадку розумовою відсталістю вважається 

відставання неповнолітнього від своїх однолітків у здатності логічно мислити, 

орієнтуватися в різних ситуаціях, цілком усвідомлювати свої дії, якщо немає 

підстав припускати відхилення в психіці. Таке відставання, при наявності 

достатніх даних про це може бути підтверджене за допомогою спеціальних знань в 

області дитячої і юнацької психології та педагогіки (психолог, педагог), для чого 

призначається судово-психологічна експертиза [261, c. 101].  

Варто зазначити, що під час дії КПК України 1960 р., який також 

закріплював у ч. 1 ст. 433 положення подібне тому, що передбачене в ч. 1 ст. 485 

чинного КПК України, окремі процесуалісти обґрунтовано зазначали, що 

законодавець не дає відповіді на питання про те, якою повинна бути кримінально-

правова оцінка фактів наявності у неповнолітнього розумового відставання, яка 

позбавляє його можливості повною мірою розуміти значення своїх дій. Чи усуває 

цей фактор відповідальність підлітка або тільки пом’якшує її? Якщо 

відповідальність скасовано, то яка норма Загальної частини кримінального закону 

може бути використана? Норма про неосудність у буквальному сенсі 
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розповсюджується лише на ситуації, пов’язані з хворобливими розладами психіки. 

У даному ж випадку мова йде про відставання у віковому розвитку [114, c. 103]. 

Відповідна теза зберегла свою актуальність й дотепер, оскільки чинний КПК 

України також не дає відповіді на зазначені запитання. 

У процесуальній літературі окремі автори вважають, що коли “величина 

зрушення” у розвитку неповнолітнього є настільки великою, що за розумовим 

розвитком неповнолітній фактично відповідає розвитку осіб, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності, кримінальна справа повинна бути закритою за 

відсутністю провини або фактичним недосягненням віку кримінальної 

відповідальності [39, с. 27-28; 174, с. 43]. Інші ж вчені вважають, що за умови 

осудності, незалежно від наявності окремих психічних недоліків, особи несуть 

кримінальну відповідальність, а встановлення “психологічного віку” 

неповнолітнього обвинуваченого не має юридичного значення [151, с. 55]. 

Наявність такої розбіжності зумовлене тим, що прихильники першої точки 

зору вважають, якщо до моменту скоєння злочину підліток тільки досяг віку 

кримінальної відповідальності – 16 (14) років, то будь-яке його відставання у 

розумовому розвитку повинно потягти за собою закриття кримінальної справи з 

посиланням на ст. 2 КК України [39, c. 27-28] або з посиланням на ст. 22 КК 

України та ч. 5 ст. 6 КПК України в ред. 1960 р. [174, c. 44]. Інші ж правники, 

посилаючись на думку фахівців-психологів про неможливість точного визначення 

віку, якому відповідає підліток, що виявив розумову відсталість, роблять висновки 

про можливість врахування цієї обставини судом лише як такої, що впливає на 

вирішення питання про вид та розмір покарання [151, c. 55]. Помилка 

прихильників наведених міркувань полягає в тому, що вони пов’язують 

необхідність встановлення ступеня розумової відсталості неповнолітнього лише зі 

з’ясуванням відповідності рівня розвитку підлітка віковій нормі. Поміж тим, 

сутність питання в іншому. Діагностику відхилень у психічному розвитку підлітка 

слід розглядати як перший етап експертної оцінки, який являє собою не самоціль, а 

засіб вирішення головного завдання. Другий, головний її етап складається з 

вирішення питання, чи міг неповнолітній, який має встановлені вікові особливості 



 

 

78 

психіки, у ситуації вчинення злочину повністю усвідомлювати значення своїх дій і 

якою мірою керувати ними. Вирішення цього головного питання у випадках 

психічної відсталості, не пов’язаної з душевним захворюванням, здійснюється за 

підставою ступеня відхилення реального рівня психічного розвитку 

неповнолітнього від існуючих вікових стандартів [105, с. 160]. При цьому можливі 

три варіанти відповідей: неповнолітній повною мірою міг усвідомлювати значення 

своїх дій і керувати ними; неповнолітній не міг усвідомлювати значення своїх дій і 

керувати ними; неповнолітній неповною мірою міг усвідомлювати значення своїх 

дій і керувати ними. 

У тому разі, коли буде встановлено, що неповнолітній повною мірою міг 

усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, наявність у нього розумової 

відсталості повинна бути врахована судом як пом’якшуюча обставина під час 

призначення виду та розміру покарання [114, c. 104]. Другий варіант відповіді 

пов’язаний з наявністю психічної патології і по суті з визнанням неповнолітнього 

неосудним [105, с. 171], тобто таким, що підпадає під дію ч. 2 ст. 19 КК України, 

відповідно до якої особи, визнані неосудними, не підлягають кримінальній 

відповідальності та покаранню. Що ж стосується неможливості підлітка повністю 

усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними через відставання у психічному 

розвитку (незалежно від того, чотирнадцять йому років або сімнадцять), то 

значення цього факту не може зводитись лише до обставини, яка пом’якшує його 

відповідальність. У цьому випадку мова повинна йти про диференціацію 

відповідальності [114, c. 104]. У зв’язку з цим, вбачаються слушними висловлені в 

юридичній літературі пропозиції про доповнення чинного кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства формулою “вікової осудності” і 

наслідків її встановлення [86, с. 191-193]. Досить позитивним моментом вважаємо 

доповнення кримінального закону України нормою, яка присвячена обмеженій 

осудності та наслідкам її встановлення (ст. 20 КК України). Ця норма орієнтує суд 

на можливість застосування щодо осіб, у яких виявлені ознаки розумової 

відсталості, не пов’язаної з душевним захворюванням, примусових заходів 

медичного характеру. Однак, враховуючи, що стосовно неповнолітніх це 
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положення набуває особливої актуальності, яка диктується вимогами гуманності 

та соціальної справедливості, О. О. Левендаренко вважає за необхідне включити 

цю норму в розділ КК України, присвячений відповідальності неповнолітніх, у 

якій необхідно, на його думку, передбачити можливість застосування судом щодо 

таких підлітків медико-педагогічних заходів або заходів виховного характеру [114, 

c. 105]. З такою позицією варто погодитися, водночас подібною нормою потрібно 

доповнити не лише КК України, а й КПК України. 

Не зважаючи на важливість встановлення стану здоров’я та рівня розвитку 

неповнолітнього, його інших соціально-психологічних рис, правозастосовча 

практика свідчить про те, що слідчі, прокурори не завжди вживають всіх 

необхідних заходів для встановлення цих обставин під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Так, наприклад, 

ухвалою Димитровського міського суду Донецької області від 16 січня 2013 р. під 

час підготовчого судового розгляду кримінального провадження № 

12012050490000009 було прийнято рішення про повернення обвинувального акту 

та клопотання про застосування заходів виховного характеру прокурору через 

невстановлення під час досудового розслідування стану здоров’я та рівня 

розвитку неповнолітнього, його соціально-психологічних рис [90].  

Окрім того, як показують результати проведеного опитування 78% адвокатів 

та 64% суддів, в більшості випадків під час здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень цієї категорії, слідчі, прокурори не приділяють належної 

уваги встановленню стану здоров’я та рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис неповнолітнього (Додаток А, табл. А 8). В 46% від загальної 

кількості проаналізованих нами кримінальних проваджень були відсутні 

документи, які б визначали стан здоров’я неповнолітнього, рівень його розвитку 

чи інші соціально-психологічні риси. Найчастіше довідки та висновки щодо стану 

здоров’я та рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис неповнолітнього 

збирають законні представники неповнолітнього підозрюваного, його захисники.  

На нашу думку, такі відомості повинні встановлюватися як стороною 

захисту, так і стороною обвинувачення, оскільки згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України 
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прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані 

всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, 

виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують 

підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити 

прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Окрім того, 

прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 

розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 

кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне 

провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі 

надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, 

а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події 

кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила (ст. 25 КПК України). 

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх необхідно встановлювати ставлення неповнолітнього до вчиненого 

ним діяння. Під час доказування зазначеної обставини необхідно встановити 

форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення 

неповнолітнім. Доказування вини неповнолітнього, тобто психічного ставлення 

неповнолітнього до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК України та її 

наслідків, виражене у формі умислу (ст. 24 КК України) або необережності (ст. 25 

КК України), конкретний зміст яких в окремих кримінальних правопорушеннях, є 

надзвичайно складним. Зміст вини окремих видів кримінальних правопорушень 

визначається їх складами, що передбачені нормами Особливої частини КК 

України. Вина має психологічну природу, тому її встановлення має характер 

логічного висновку на підставі доведених інших об’єктивованих фактів у 

провадженні. При цьому можуть використовуватися непрямі докази та «негативні 

обставини». На ступінь вини особи впливають мета, мотив, місце і час вчинення 

злочину, життєвий досвід, вік тощо. Тому знання ступеня вини кожної конкретної 

особи необхідне для індивідуалізації покарання. 
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 Варто зазначити, що від правильності встановлення ставлення 

неповнолітнього до вчиненого ним діяння, залежить вирішення питання щодо 

призначення покарання, обрання щодо неповнолітнього відповідного примусового 

заходу виховного характеру. Це може бути враховано судом при вирішенні 

питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності, 

зокрема, у зв'язку з дієвим каяттям (ст. 45 КК України, ст. 285-288 КПК України) 

чи у зв'язку з примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України, ст. 468, 469, 471 КПК 

України). Окрім того, встановлення цієї обставини надасть можливість в певній 

мірі з’ясувати інші обставини, передбачені ст. 485 КПК України, зокрема, умови 

життя та виховання неповнолітнього, наявність дорослих підбурювачів та інших 

співучасників кримінального правопорушення. 

 Проте, за результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, а також опитування практичних працівників, 

було встановлено, що досить часто слідчі, прокурори під час здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх не 

встановлюють ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння. Таку думку 

висловили 76% опитаних адвокатів та 62% суддів (Додаток А, табл. А 9). У 48% із 

загальної кількості проаналізованих нами кримінальних проваджень обвинувальні 

акти та клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру не містили відомостей про ставлення неповнолітнього до 

вчиненого ним діяння. У зв’язку з цим, досить часто судді повертають прокурорам 

подані ними обвинувальні акти та клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру, у тому числі, й через відсутність у них відомостей 

про ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння, а це в свою чергу 

призводить до затягування здійснення судового розгляду кримінальних 

проваджень цієї категорії. Так, наприклад, ухвалою Тернівський міський суд 

Дніпропетровської області від 16 травня 2013 р. під час підготовчого судового 

розгляду кримінального провадження № 12012040400000009 повернув прокурору 

обвинувальний акт через відсутність у ньому відомостей про стан здоров’я і 

рівень розвитку неповнолітнього обвинуваченого, соціально-психологічні риси 
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неповнолітнього, відсутність даних про те, чи міг він повністю усвідомлювати 

значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними, про умови життя та виховання 

неповнолітнього. Суд зобов’язав прокурора м. Тернівка усунути зазначені недоліки 

у визначений строк [90]. 

Під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх підлягають також встановленню умови життя та виховання 

неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України). На важливість встановлення 

відповідної обставини звертає увага і Н. І. Гуковська, яка слушно зазначає, що 

встановлення умов життя і виховання неповнолітнього правопорушника є 

важливою складовою частиною доказування обставин, що сприяли вчиненню 

правопорушення [39, c. 119]. У результаті встановлення умов життя і виховання 

неповнолітнього слідчий, прокурор, захисник можуть скласти загальне уявлення 

про нього, визначити коло можливих свідків, при допиті яких необхідно буде 

з'ясувати ті чи інші обставини, що характеризують неповнолітнього, вирішити 

питання про те, які слідчі (розшукові) дії необхідно провести і в якій 

послідовності, з метою встановлення відповідних обставин або ж перевірки 

відповідної інформації. 

Відповідно до ст. 487 КПК України, при дослідженні умов життя та 

виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого належить з’ясувати:  

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими 

членами сім’ї та дорослими й дітьми, ставлення батьків до виховання 

неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови 

сім’ї;  

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де 

навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, 

взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність 

виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього;  

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза сім’єю, навчальним закладом та 

роботою. 
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Насамперед необхідно з’ясувати сімейно-побутові умови, взаємовідносини 

неповнолітнього з батьками. Це допомагає виявити безпосередні причини, які 

спонукали неповнолітнього до вчинення злочину, і зробити висновки, чи злочин є 

випадковим, чи він зумовлений причинами, які необхідно усунути, а також 

з’ясувати питання щодо можливості залучення до кримінального провадження 

батьків неповнолітнього в якості законних представників.  

Варто зазначити, що напружені стосунки між батьками негативно впливають 

на виховання та поведінку неповнолітнього. При з'ясуванні такої обставини, як 

ступінь виконання батьками обов'язків по вихованню дітей потрібно встановити 

також, чи користуються вони авторитетом у підлітка і чи здатні впливати на нього, 

чи здійснюють вони контроль за його роботою, навчанням, організаційною 

діяльністю тощо. Визначення зазначених обставин також сприятиме правильному 

прийняттю рішення слідчим, прокурором про передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батькам (ст. 493 КПК України). 

Необхідно уточнювати, у чому конкретно полягали недоліки виховання, хто їх 

допустив і чому вони мали місце (наприклад, неможливість виконання 

батьківських обов’язків внаслідок важкого матеріального становища, зайнятості по 

роботі, наявності утриманців, які потребують спеціального догляду, або умисне 

невиконання батьками своїх обов’язків).  

Судова практика свідчить, що у сім’ї, в якій неповнолітній був свідком 

пияцтва, злослів’я, бійок між батьками, він засвоює такі ж принципи поведінки і 

надалі сам починає так ставитися до інших. Дані про такі факти повинні бути 

враховані судом під час призначення неповнолітньому покарання або обрання до 

нього примусових заходів виховного характеру [103, c. ]. 

У разі якщо склад батьків неповний, доцільно встановлювати причину і 

давність залишення одним з батьків сім'ї, його участь у вихованні та утриманні 

своїх дітей. 

Необхідно також встановити, в якому закладі освіти навчається 

неповнолітній; чому саме у цьому закладі він навчається; яким чином 

характеризується класний керівник неповнолітнього; чи створені у закладі освіти 



 

 

84 

умови для навчання, виховання та творчого розвитку особистості учнів тощо [103, 

c.]. Якщо під час перевірки було встановлено, що неповнолітній прогулював 

уроки, поведінка його була незадовільною, то слід з’ясувати, які заходи, міри 

профілактики до нього застосовувалися, і як його поведінка після цього змінилася. 

З’ясування цих питань допоможе не лише встановити обставини, які призвели до 

скоєння неповнолітнім кримінального правопорушення, а й встановити ті 

прорахунки, які були допущені у ході виховного процесу адміністрацією школи, 

працівниками районного відділу освіти, КМСД та служби у справах неповнолітніх 

тощо. 

Якщо неповнолітній працює, слід з’ясувати місце його роботи, посаду, 

розмір заробітної платні, чи відповідають умови його праці нормам трудового 

законодавства. Слід також якомога ретельніше встановити, з ким підтримує 

неповнолітній за місцем роботи дружні стосунки, хто і як займається його 

вихованням, чи цікавиться адміністрація підприємства, чим займається підліток у 

вільний час. Встановлення об’єктивної картини умов праці неповнолітнього 

правопорушника так само, як і умов його навчання, дозволить встановити цілу 

низку важливих обставин, які входять до предмета доказування у справах 

неповнолітніх [114, c. 130]. 

Необхідно також встановити чи перебував неповнолітній на обліку у КМСД, 

з якого часу і у зв'язку з чим поставлений неповнолітній на облік у КМСД; які, 

коли і ким вживалися заходи у зв'язку із вчиненням ним правопорушень, як 

реагував неповнолітній на ці заходи. Для цього необхідно витребувати відповідні 

документи про його поведінку від підрозділів КМСД. 

Варто зазначити, що результати проведеного аналізу слідчо-судової 

практики свідчать про те, що під час проведення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх слідчі, прокурори не завжди 

встановлюють умови життя та виховання неповнолітнього. Так, у 40% із загальної 

кількості проаналізованих нами матеріалів кримінальних проваджень були 

відсутні відомості, які б підтверджували, що під час досудового розслідування 

слідчі, прокурори встановлювали умови життя та виховання неповнолітнього. Таку 
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ж думку висловили 56% опитаних адвокатів та 64% суддів (Додаток А, табл. А 10). 

Зазначимо, що невстановленість під час досудового розслідування цих даних й 

відповідно не зазначення їх в обвинувальному акті чи клопотанні про застосування 

до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, призводить до того, 

що судді повертають прокурорам відповідні процесуальні документи, а це, в свою 

чергу, тягне за собою затягування судового розгляду кримінальних проваджень 

цієї категорії. Так, наприклад, Бобринецький районний суд Кіровоградської області 

під час підготовчого судового розгляду кримінального провадження № 

12012120110000132 своєю ухвалою від 18 березня 2013 р. не задовольнив 

клопотання прокурора про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру через відсутність у ньому відомостей про умови життя та 

виховання неповнолітнього, ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння, 

наявність дорослих  підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення [91]. 

Звертає на себе увагу й те, що у 22% кримінальних проваджень з числа тих, в 

яких були встановлені відомості щодо умов життя та виховання неповнолітнього, 

слідчі отримували ці дані у результаті проведення допиту батьків неповнолітнього, 

вчителів, педагогів, друзів, знайомих, які добре знають неповнолітнього тощо.  

Найчастіше документи чи відомості про умови життя та виховання 

неповнолітнього збирають та надають його захисники, законні представники або ж 

суд під час підготовчого судового розгляду чи судового розгляду доручає 

встановити ці дані підрозділам КМСД чи службам у справах дітей. Водночас, як 

показує практика відповідні підрозділи КМДС чи служби у справах дітей можуть 

збирати ці дані не один тиждень або ж місяць. Зазначене зумовлене тим, що судді 

не в усіх випадках встановлюють строк, протягом якого підрозділи КМДС чи 

служби у справах дітей повинні надати відповідну інформацію. На наш погляд, 

така інформація повинна збиратися під час досудового розслідування, одразу ж 

після встановлення особи-правопорушника, адже несвоєчасність прийняття 

рішення щодо отримання цієї інформації може призвести до втрати відповідних 

відомостей чи неможливості їх отримання через відсутність їх джерел. 
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У зв’язку з чим, на нашу думку, ст. 487 КПК України потрібно доповнити ч. 

2 такого змісту: “Обов’язок встановлення обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, 

покладається на слідчого, прокурора. Для виконання цього обов’язку слідчий, 

прокурор зобов’язані надавати доручення підрозділам кримінальної міліції у 

справах дітей, службам у справах дітей для встановлення умов життя та виховання 

неповнолітнього”. 

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх необхідно також встановити наявність дорослих підбурювачів та 

інших співучасників кримінального правопорушення. Розкриваючи проблемні 

питання, пов’язані із встановленням зазначеної обставини, насамперед, варто 

зазначити, що законодавець, формулюючи зміст п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України, 

допустився, на нашу думку, певної правової помилки. Адже під час здійснення 

доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх недостатньо лише 

встановити наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України). У першу чергу, 

необхідно встановити їхній вплив на неповнолітнього, що у результаті призвело до 

вчинення ним кримінального правопорушення. На цьому звертає увагу Пленум 

Верховного Суду України у своїй постанові від 16 квітня 2004 року № 5 «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх». Так, в п. 5 цієї постанови зазначено, що з’ясування впливу 

дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього у злочинну 

діяльність, є прямим обов’язком органів досудового слідства, його невиконання 

тягне за собою направлення справи на додаткове розслідування.  

При встановленні впливу на неповнолітнього дорослих підбурювачів та 

інших співучасників кримінального правопорушення необхідно встановлювати як 

тих осіб, що позитивно впливали на неповнолітнього, так і тих осіб, які негативно 

впливали на неповнолітнього або продовжують впливати на нього після вчинення 

кримінального правопорушення. 

Встановлення відомостей про осіб, здатних позитивно впливати на 

неповнолітнього, надасть можливість вирішити питання про передання 
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неповнолітнього під нагляд цим особам (ст. 493 КПК України) чи обрання до 

неповнолітнього такого запобіжного заходу як домашній арешт (ст. 181 КПК 

України), а також забезпечать встановлення умов життя та виховання 

неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України). 

З’ясування відомостей про осіб, що негативно впливати на неповнолітнього 

чи продовжують негативно на нього впливати після вчинення кримінального 

правопорушення, надасть можливість встановити співучасників кримінального 

правопорушення, їхню роль у вчиненні кримінального правопорушення, яким 

чином неповнолітнього було втягнуто у злочинну діяльність, мотиви 

неповнолітнього, ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 

485 КПК України), умови життя та виховання (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України) тощо. 

Як відзначається у науковий літературі, встановлення дорослих осіб, що 

негативно впливають на неповнолітніх, є «... не тільки однією з найбільш 

важливих, але і складних задач» [117, c. 43]. Адже неповнолітні у багатьох 

випадках, бажаючи приховати участь дорослої особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, беруть усю вину на себе. Це зумовлено їхнім неправильним 

уявленням про такі поняття, як честь, гідність, дружба, товариство. З цього 

приводу слушною є позиція Г. М. Міньковського, який зазначав, що підбурювачі з 

числа досвідчених злочинців прагнуть зв'язати підлітка груповою порукою, грають 

на його почуттях, боязні ганьби, небажанні виглядати «зрадником» по відношенню 

до «товариша». Ці особи, як правило, вдаються і до хитрих прийомів маскування, 

діючи через посередників, не беручи участь безпосередньо у злочині, приховуючи 

своє місце проживання [139, c. 97]. Втягнення ними неповнолітніх у злочинну 

діяльність може супроводжуватися різними способами: переконання, залякування, 

підкуп, обман, розпалювання почуття помсти, заздрість, пропозицію вчинити 

кримінальне правопорушення, обіцянку придбати або збути викрадене, поради 

щодо місця і способів вчинення або приховання слідів кримінального 

правопорушення, розпиття спиртних напоїв із неповнолітнім із метою полегшення 

схилення його до вчинення кримінального правопорушення тощо. Встановлення 

перерахованих обставин дозволяє розглянути питання про наявність у діях 
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дорослої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 304 КК 

України. У зв’язку з цим, під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, слідчий, прокурор зобов’язані встановлювати чи 

неповнолітній особисто прийняв рішення про вчинення кримінального 

правопорушення, чи його схилила доросла особа, та якими конкретними діями 

неповнолітній був втягнений у злочинну діяльність. 

Звертає на себе увагу й те, що законодавець при формулюванні п. 4 ч. 1 ст. 

485 КПК України акцентує увагу лише на “наявності дорослих підбурювачів”. Як 

відомо, підбурювач є одним із співучасників кримінального правопорушення (ст. 

28 КК України) і виокремлення його серед інших суб’єктів злочину (організатора, 

пособника або виконавця), на наш погляд, недоцільно, оскільки схиляння 

неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення може бути 

здійснене як підбурювачем, так і організатором. Зважаючи на зазначене, на нашу 

дуку, положення п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України потрібно викласти у такій редакції: 

“вплив на неповнолітнього дорослих осіб”. 

Варто зазначити, що за результатами проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх було встановлено, що слідчі, 

прокурори під час здійснення досудового розслідування не завжди належним 

чином приділяють увагу встановленню обставин, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 485 

КПК України. У 36% із загальної кількості проаналізованих нами кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх були відсутні відомості, які б свідчили про те, що 

під час здійснення досудового розслідування слідчі, прокурори встановлювали 

наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

провадження. Окрім того, в цих кримінальних провадженнях обвинувальні акти 

також не містили відомостей про те, що під час здійснення досудового 

розслідування слідчі, прокурори встановлювали наявність дорослих підбурювачів 

чи інших співучасників кримінального провадження. У зв’язку з чим, під час 

проведення підготовчого судового розгляду кримінальних проваджень цієї 

категорії судді повертають прокурорам подані ними обвинувальні акти, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру. Так, 
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наприклад, під час проведення підготовчого судового розгляду кримінального 

провадження № 120142204600002691 Фрунзенський районний суд м. Харкова 

своєю ухвалою від 23 грудня 2014 р. повернув прокурору обвинувальний акт через 

відсутність у ньому відомостей, які б свідчили про те, що під час здійснення 

досудового розслідування слідчі, прокурори встановлювали наявність дорослих 

підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення [95].  

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що слідчі, 

прокурори під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх неналежним чином встановлюють обставини, що передбачені 

ч. 1 ст. 485 КПК України. Як правило, у таких випадках, суд під час підготовчого 

судового розгляду кримінальних проваджень цієї категорії, на підставі п. 3 ч. 2 ст. 

314 КПК України, приймає рішення про повернення відповідних процесуальних 

документів (обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру) прокурору. Водночас, виникає питання про те, яким 

чином слідчому, прокурору необхідно встановлювати обставини, що передбачені 

ч. 1 ст. 485 КПК України, якщо під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень цієї категорії вони були встановлені частково або ж взагалі не були 

встановлені, адже згідно з п. 3 ч. 2 ст. 314 КПК України, суд має право прийняти 

рішення про повернення обвинувального акту прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК України. Як справедливо зазначає О. Ю. Татаров, 

обвинувальний акт може повертатись не для проведення процесуальних дій, а для 

усунення «невідповідностей в ньому» положенням кримінального процесуального 

законодавства [231, c. 66]. Проте, якщо обставини, передбачені ч. 1 ст. 485 КПК 

України, не були встановленні під час досудового розслідування, то для їх 

встановлення слідчому необхідно буде провести відповідний комплекс 

процесуальних дій (слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

тимчасового доступу до речей і документів чи витребування відповідних 

документів), для проведення яких необхідно буде затратити не один тиждень і 

навіть місяць, що, в свою чергу, суперечить положенням КПК України, оскільки 

слідчі (розшукові) дії можуть проводитись лише під час досудового розслідування 
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[231, c. 68]. У ст. 3 КПК України зазначено, що досудове розслідування – стадія 

кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і 

закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. У зв’язку з цим вважаємо недопустимою практику повернення 

суддями обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів 

виховного характеру через невстановленість слідчими, прокурорами під час 

досудового розслідування обставин, передбачених ч. 1 ст. 485 КПК України. На 

нашу думку, у випадках, коли відповідні процесуальні документи складені у 

відповідності до вимог КПК України, суд повинен призначити судовий розгляд на 

підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру (ч. 5 ст. 314 КПК України) та під час судового 

розгляду встановити відповідні обставини. Адже згідно з ч. 3 ст. 333 КПК України, 

у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні 

обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального 

провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, 

суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити 

органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі 

прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для 

проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового 

провадження з її результатами. 

Таким чином, за справедливим твердженням О. Ю. Татарова в слідчій та 

судовій практиці склалась неоднозначна практика щодо можливості та доцільності 

проведення слідчих (розшукових) дій після повернення обвинувального акту з 

підготовчого судового засідання, яка потребує подальшого опрацювання та 

узгодження єдиної позиції правників. Однак, на думку вченого, в разі збереження 

можливості повернення обвинувального акту для проведення слідчих 

(розшукових) дій, цей інститут, де-факто, дуже нагадуватиме процедуру 
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повернення кримінальної справи на додаткове розслідування за КПК 1960 р. 

Відтак, виникає загроза втратити одну з головних гарантій реалізації принципу 

змагальності кримінального судочинства, закладену розробниками в основу нового 

кримінального процесуального законодавства [231, c. 68]. 

На наш погляд, з метою забезпечення належних гарантій встановлення 

обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх,  положення ч. 1 ст. 92 КПК 

України потрібно викласти у такій редакції: “Обов’язок доказування обставин, 

передбачених статтями 91 та 485 цього Кодексу, за винятком випадків, 

передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора, 

захисника та, в установлених цим Кодексом випадках, – на потерпілого”, а ст. 485 

КПК України необхідно доповнити ч. 3: “Обов’язок доказування обставин, 

передбачених ч. 1 цієї статті покладається на слідчого, прокурора та захисника”. 

Окрім того, з метою недопущення повернення обвинувальних актів, 

клопотань про застосування примусових заходів виховного характеру прокурору 

через відсутність у них відомостей щодо встановлення обставин, передбачених ст. 

485 КПК України, пропонуємо п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України викласти у такій 

редакції: “виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, 

передбачених ст. 91, 485 цього Кодексу, які прокурор вважає встановленими, 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення 

закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 

та формулювання обвинувачення. Якщо обставини, передбачені ст. 91, 485 цього 

Кодексу не були встановлені, прокурор обов’язково повинен зазначити причини їх 

невстановлення”. 

Отже, можемо зробити висновок, що слідчі, прокури не приділяють 

достатньої уваги щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час досудового 

розслідування. Основною причиною цього є те, що досудове розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх здійснюють слідчі, прокурори, які 

не володіють належним рівнем знань щодо особливостей встановлення обставин, 
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що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії, та які не 

мають достатньої практичної підготовки.  

Про неналежний рівень встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 485 

КПК України, свідчить також й те, що досудове розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх здійснюють слідчі, які неуповноважені на 

здійснення досудових розслідувань кримінальних проваджень цієї категорії. Варто 

зазначити, що у 32% із загальної кількості проаналізованих нами кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх були відсутні будь-які відомості, які б 

посвідчували повноваження слідчого щодо здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень цієї категорії. Відповідна інформація була відсутня як в 

обвинувальних актах, клопотаннях про застосування примусових заходів 

виховного характеру, протоколах слідчих (розшукових) дій, так і у витягах з ЄРДР. 

Відтак, виникає відразу питання про допустимість доказів, отриманих слідчими під 

час досудового розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. 

Слід зазначити, що з метою забезпечення виконання вимог КПК України 

щодо особливостей кримінального провадження стосовно неповнолітніх МВС 

спільно з ГПУ затвердили Наказ від 9 серпня 2013 р. № 79/867 «Щодо 

вдосконалення взаємодії з питань додержання прав та інтересів неповнолітніх у 

кримінальному провадженні», яким передбачено визначення спеціально 

уповноважених слідчих зі стажем слідчої роботи не менше трьох років, які 

відповідно до вимог ч. 2 ст. 484 КПК України здійснюватимуть досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітньої особи, зокрема 

у кримінальних провадженнях щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є 

неповнолітньою [264, c. 88]. Проте, як бачимо, положення відповідного Наказу, як 

і КПК України, не в повній мірі реалізуються й дотепер. У зв’язку з чим, на нашу 

думку, керівникам органів досудового розслідування, потрібно більш ретельно 

підходити до виконання положень чинного кримінального процесуального 

законодавства щодо забезпечення здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх лише спеціально уповноваженими 

слідчими зі стажем слідчої практики не менше трьох років, а процесуальним 
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керівникам – щодо забезпечення належного рівня процесуального контролю за 

законністю здійснення досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх та, у випадку виявлення відповідних порушень законності з боку 

слідчого – своєчасно реагувати на них та вживати відповідних заходів за для 

недопущення порушення прав та законних інтересів неповнолітніх осіб. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що предмет 

доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх являє собою 

сукупність обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, 

обов’язок доказування яких покладається на слідчого, прокурора з метою 

забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

 

2.2. Межі доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх 

 

З предметом доказування у кримінальному провадженні тісно пов’язана така 

фундаментальна категорія теорії кримінального процесуального доказування, як 

межі доказування у кримінальному провадженні. Варто зазначити, що у науковій 

літературі поняття меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх відсутнє.  

Перед тим, як визначити поняття меж доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, необхідно з’ясувати, що собою являє поняття 

меж доказування. Адже правильне визначення поняття меж доказування сприяє 

виконанню завдань кримінального провадження, встановленню усіх обставин, які 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Помилка у визначенні меж 

доказування може потягнути безкінечне чи, навпаки, поверхневе встановлення 

обставин, які підлягають доказуванню, що, в свою чергу, унеможливлює 

прийняття правильного, законного та обґрунтованого рішення у кримінальному 

провадженні. Неправильне визначення меж доказування призводить до їх 
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звуження або необґрунтованого розширення. В свою чергу, звуження меж 

доказування призводить до того, що окремі обставини кримінального провадження 

недостатньо або не в повній мірі досліджуються і, як наслідок, у кримінальному 

провадженні з’являються прогалини у встановленні тих чи інших обставин 

злочину, що не дозволяє всебічно, повно і неупереджено розслідувати кримінальне 

провадження, розглядати його під час судового розгляду та приймати відповідне 

законне та обґрунтоване процесуальне рішення. Необґрунтоване розширення меж 

доказування зумовлює отримання таких доказів, які вже достовірно встановлені 

або взагалі можуть не стосуватися відповідного кримінального провадження, що, у 

свою чергу, призводить до затягування досудового розслідування та судового 

розгляду, що негативно впливає на самих учасників кримінального провадження 

[221].  

Результати проведеного аналізу положень чинного кримінального 

процесуального законодавства дають підстави для висновку, що поняття меж 

доказування у ньому не передбачено, а серед науковців висловлюються різні 

погляди щодо його визначення [9; 15; 38; 40; 42; 66; 74; 76; 143; 150; 156; 217; 223; 

226; 256 та ін.].  

Варто зазначити, що у науковій літературі протягом тривалого часу панувала 

думка, що «предмет доказування» і «межі доказування» є тотожними поняттями. 

Прихильниками цієї точки зору були С. М. Строгович, Г. М. Міньковський, Р. Д. 

Рахунов [140, c. 4; 226, c. 361; 190, c. 24-26] та інші. Так, С. М. Строгович вважав, 

що визначення поняття предмету доказування означає визначення меж та 

напрямків дослідження по справі [226, c. 361].  

Р. Д. Рахунов зазначав, що межі доказування – це менш вдале викладення 

обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі [190, c. 24-26]. 

Водночас, зазначений підхід не був однозначно сприйнятий іншими 

процесуалістами та був підданий обґрунтованій критиці М. М. Михеєнком, який 

зазначив на тому, що предмет і межі доказування хоч і взаємопов’язані, але не 

рівнозначні; кожне з них має тільки йому притаманний юридичний зміст і 

призначення у кримінально-процесуальному доказуванні [143, с. 105].  
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А. А. Давлєтов, також вважав, що зазначені правові категорії є різними між 

собою, зазначав, що якщо предмет доказування – це система обставин, що підлягає 

доказуванню по справі для правильного її вирішення, то межі доказування це та 

сукупність (кількість), яка необхідна для встановлення названого предмета [40, c. 

218].  

А.Р. Бєлкін стверджував, що предмет доказування розкриває типовий перелік 

передбачених у законі обставин, що підлягають доказуванню у кожній справі, а 

межі доказування як коло доказів, необхідних для встановлення цих обставин [16, 

20-23]. Ю. К. Орлов, розрізняючи зазначені поняття, писав, що предмет 

доказування є метою доказування, а межі доказування – це засоби її досягнення 

[156, c. 22-34]. 

Цікаву думку висловив щодо розмежування предмету та меж доказування 

висловив С. А. Шейфер, зазначаючи про наявність трьох різних рівнів предмета 

доказування, що визначають межі доказування. Перший –  узагальнена нормативна 

модель предмета доказування, структура і зміст якої змальовані в КПК і загальної 

частини кримінального закону. Другий рівень поняття визначається на рівні норм 

особливої частини кримінального закону, в яких сформульовані юридичні ознаки 

конкретного кримінально караного діяння, що охоплюють його об'єктивну 

сторону, об'єкт, суб'єктивну сторону і суб'єкт. Третій рівень поняття визначається 

шляхом конкретизації його з урахуванням обставин скоєння окремого злочину. На 

думку вченого, межі доказування – це межі пізнавальної діяльності слідчого та 

суду, що визначаються моментом, коли мета доказування виявляється досягнутою, 

тобто коли з необхідним ступенем надійності (ймовірно або достовірно) 

встановлені обставини, що підлягають доказуванню [271, c. 20-27].  

Отже, предмет і межі доказування, хоча й взаємопов’язані між собою правові 

категорії, проте вони є різними за своїм змістом. Розглянемо основні погляди 

вчених щодо визначення поняття меж доказування.  

П. С. Елькінд визначав межі доказування як обсяг доказів та необхідних для 

їх отримання слідчих і судових дій, що забезпечують повне, всебічне та об'єктивне 
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встановлення всіх компонентів предмета доказування у кожній конкретній 

кримінальній справі [37, c. 85].  

Н. С. Алексєєв, Л. Д. Кокорєв, В. Г. Даєв стверджували, що межі 

доказування – це коло, обсяг конкретних доказів і слідчих дій, необхідних для 

встановлення шуканих обставин. У цьому контексті дискусійним, на нашу думку, є 

віднесення до меж доказування слідчих та судових дій, оскільки слідчі та судові дії 

є засобами доказування у кримінальному провадженні, які спрямовані на 

отримання доказів. Окрім того, як слушно зазначає О. С. Барабаш, засоби 

доказування не можуть самі по собі що-небудь обгрунтовувати в предметі 

доказування, так як вони реалізуються в необхідній формі процесуальних 

правовідносин, зміст яких складають права та обов'язки його учасників по 

збиранню, перевірці та оцінці доказів. На жаль, слідчі найчастіше в 

обвинувальному акті або в постанові про закриття кримінального провадження 

посилаються не тільки на джерело, а й на слідчі дії. Наприклад, вказуючи, що вина 

обвинуваченого встановлюється й іншими слідчими діями. Але ж не слідчі дії 

використовуються в процесі доказування, а їх результат – докази. Інакше в межі 

доказування можна включати не тільки слідчі дії, але також тактичні та методичні 

рекомендації криміналістики і все інше, за допомогою або з використанням чого 

були отримані докази [13, c. 85-86]. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо необґрунтованою також позицію тих 

правників, які включають до меж доказування слідчі версії. Так, зокрема 

Ф. Н. Фаткулін зазначив, що межі доказування у кримінальному процесі – це такі 

рамки цієї діяльності, які виражають повноту слідчих версій, що перевіряються, 

глибину дослідження фактів (обставин), які встановленні, обсяг доказів, 

обов’язкових для визнання наявності чи відсутності цих фактів і достатність 

обґрунтування висновків у справі [256, c. 69]. Подібної позиції притримується й 

З. З. Зінатулін [59, c. 73].  

В. Г. Танасевич розглядав межі доказування як необхідну глибину 

дослідження істотних обставин справи [230, c. 37].  
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І. М. Гуткіна вважає, що межі доказування – це рамки діяльності органів 

кримінального судочинства з доказування [214, c. 95-96]. Підхід І. М. Гуткіной є 

дещо дискусійним, оскільки доказування у кримінальному провадженні 

здійснюють не органи кримінального судочинства, а відповідні суб’єкти цих 

органів – слідчий, прокурор, керівник органу досудового розслідування (сторона 

обвинувачення). Окрім того, доказування у кримінальному провадженні здійснює 

також сторона захисту (захисник, підозрюваний, законні представники тощо). 

Дискусійною, на нашу думку є позиція В. М. Тертишника, який розглядає 

межі доказування як такий ступінь достатності й достовірності системи доказів, 

який дає змогу зробити однозначний і незаперечний висновок, як відносно 

кожного з елементів предмета доказування, так і в справі в цілому [241, c. 121], 

оскільки для сторони обвинувачення та сторони захисту межі доказування будуть 

різними. А тому говорити про “однозначність і незаперечність висновків”, на нашу 

думку, є дискусійним. 

М. М. Михеєнко стверджував, що межі доказування – це такий обсяг 

доказового матеріалу (доказів і їх джерел), який забезпечує надійне, достовірне 

встановлення всіх обставин, які входять до предмета доказування, правильне 

вирішення справи та прийняття процесуальних заходів для запобігання злочинам 

[145, c. 135].  

Дослідивши наукові точки зору щодо визначення меж доказування у 

кримінальному провадженні, можемо зробити висновок, що більшість вчених, 

пов’язують межі доказування з певним обсягом, сукупністю доказів у 

кримінальному провадженні, що дозволяє всебічно, повно та неупереджено 

дослідити усі обставини кримінального провадження, що входять до предмета 

доказування.  

Слід звернути увагу на те, що окремі процесуалісти поряд з терміном “межі 

доказування” вживають такий термін, як “обсяг доказування”. Так, на думку Л. 

Т. Ульянової зазначені поняття є тотожними [254, с. 23]. Вчена обґрунтовує це 

тим, що виділення самостійного поняття – “обсяг доказування” практично не є 
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потрібним, а теоретично це може призвести до плутанини [254, с. 23]. Подібної 

позиції дотримується й М. М. Михеєнко [143, c. 107]. 

Інша група вчених, зокрема, Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський та інші, не 

погоджуються із цією позицією. На користь своєї точки зору вчені наводять такі 

аргументи. Процес розслідування злочину відбувається в умовах гострого 

дефіциту доказової інформації. Тому слідчий у процесі збирання доказів та їх 

процесуальних джерел точно не знає, чи допоможуть вони встановити ті 

обставини, які мають бути встановлені у справі. Так, у процесі своєї роботи 

слідчий нагромаджує доказовий матеріал, який надалі може допомогти у 

встановленні істини. У поле зору органів досудового слідства потрапляє коло осіб, 

які можуть бути причетними до вчиненого суспільно небезпечного діяння, їх 

перевірка в процесі доказування не підтвердилася, встановлено винуватих осіб у 

вчиненні злочину, але зібрані докази щодо попередніх осіб чи перевірки інших 

версій залишаються у справі й становлять фактичний обсяг доказування, тобто 

наявну у справі сукупність доказів [38, с. 42-43]. 

Межі доказування, на думку Ю. М. Грошевого та С. М. Стахівського, – це 

лише та сукупність доказів, яка дозволяє повністю дослідити усі обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальній справі, та прийняти законне рішення у 

справі. Інакше кажучи, обсяг доказування – це наявність усіх доказів у справі, а 

межі – їх мінімальна сукупність, яка дозволяє якісно і ґрунтовно дослідити 

обставини, які входять до предмета доказування. Таким чином, термін “обсяг 

доказування” має право на існування, проте він не є рівнозначним термінові “межі 

доказування” [38, с. 43]. Ця точка зору, на наш погляд, є обґрунтованою та 

переконливою й повністю нами поділяється. 

Отже, можемо зробити висновок, що межами доказування у кримінальному 

провадженні є необхідна сукупність доказів, отриманих, у порядку передбаченому 

КПК України, наявність яких забезпечить швидке, повне та неупереджене 

встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні.  
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Таким чином, правильне визначення меж доказування має велике практичне 

значення. По-перше, це сприяє забезпеченню збирання і дослідження доказів в 

обсязі, який є необхідним для формування достовірних висновків щодо 

компонентів предмета доказування. По-друге, воно сприяє застосуванню найбільш 

ефективних і в той же час економічних засобів збирання та використання доказової 

інформації. По-третє, правильне визначення меж доказування – необхідна умова 

забезпечення достатньої глибини пізнання відповідних обставин, а також 

необхідної надійності та переконливості результатів такого пізнання [37, с. 91]. 

Варто зазначити, що для сторони обвинувачення та сторони захисту межі 

доказування є різними. Діяльність сторони обвинувачення направлена на 

встановлення події кримінального правопорушення, винуватості у вчиненні 

кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням чи встановлення обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, обтяжують покарання тощо. 

Діяльність сторони захисту, навпаки, спрямована на спростування вищенаведених 

обставин, а також встановленні обставин, що можуть виключати кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, звільнення 

від кримінальної відповідальності або покарання чи пом’якшення покарання тощо. 

Визначаючи поняття меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх, варто зазначити, що результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень свідчать про те, що слідчі, прокурори під час здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

недостатньої уваги приділяють встановленню меж кримінального процесуального 

доказування, адже, як вже нами було зазначено в підрозділі 2.1, такі обставини, як 

вік неповнолітнього, стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні 

риси неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України), ставлення неповнолітнього 

до вчиненого ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України), умови життя та 

виховання неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України), наявність дорослих 

підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 

485 КПК України), не завжди встановлюються слідчими та прокурорам під час 
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досудового розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. На нашу думку, 

такий підхід щодо визначення меж доказування у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх є необґрунтованим та таким, що призводить до неефективного 

здійснення процесу доказування у кримінальних провадженнях цієї категорії. 

Дослідивши поняття меж доказування у кримінальному провадженні, та 

враховуючи визначене нами у підрозділі 2.1 поняття предмету доказування у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, можемо визначити поняття меж 

доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, під яким слід 

розуміти необхідну сукупність доказів, отриманих у порядку передбаченому КПК 

України, на підставі яких сторони кримінального провадження, встановлюють 

обставини, передбачені ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, з метою 

забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

 

 

Висновки до розділу 2: 

Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх – 

це сукупність обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, 

обов’язок доказування яких покладається на слідчого, прокурора з метою 

забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

З метою забезпечення своєчасного та правильного встановлення слідчими, 

прокурорами під час досудового розслідування віку неповнолітнього 

підозрюваного, необхідно доповнити ст. 485 КПК України ч. 2 такого змісту: 

«Документами, що підтверджують вік неповнолітнього є: свідоцтво про його 

народження, паспорт, витяг з книги реєстрації актів громадянського стану, довідка 

про реєстрацію місця проживання/перебування особи, журнал обліку 

новонароджених, водійські права, інший документ, за яким можливо встановити 
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вік неповнолітнього. Слідчий, прокурор зобов’язані долучити копію відповідного 

документа до матеріалів кримінального провадження». 

Під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх слідчі, прокурори не в усіх випадках встановлюють такі обставини, 

як: стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси 

неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України), ставлення неповнолітнього до 

вчиненого ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України), умови життя та виховання 

неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК України), наявність дорослих підбурювачів 

та інших співучасників кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК 

України). У зв’язку з цим, необхідно ч. 1 ст. 92 КПК України викласти у такій 

редакції: «Обов’язок доказування обставин, передбачених статтями 91 та 485 цього 

Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, 

покладається на слідчого, прокурора, а в установлених цим Кодексом випадках, – 

на потерпілого», а ст. 485 КПК України доповнити ч. 3: «Обов’язок доказування 

обставин, передбачених ч. 1 цієї статті покладається на слідчого, прокурора». 

При встановленні впливу на неповнолітнього дорослих підбурювачів та 

інших співучасників кримінального правопорушення необхідно встановлювати як 

тих осіб, що позитивно впливали на неповнолітнього, так і тих, які негативно 

впливали на неповнолітнього або продовжують впливати на нього після вчинення 

кримінального правопорушення. Зважаючи на те, що схиляння неповнолітнього до 

вчинення кримінального правопорушення може бути здійснене як підбурювачем, 

так і організатором, п. 4. ч. 1 ст. 485  КПК України потрібно викласти у такій 

редакції: “вплив на неповнолітнього дорослих осіб”. 

Межі доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

являють собою необхідну сукупність доказів, отриманих у порядку передбаченому 

КПК України, на підставі яких сторони кримінального провадження, 

встановлюють обставини, передбачені ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, з 

метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого 

досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 
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РОЗДІЛ 3 

УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У ДОСУДОВОМУ 

РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО 

НЕПОВНОЛІТНІХ  

 

3.1. Участь захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх  

 

Ефективність діяльності захисника як суб’єкта доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, безумовно, залежить від законності 

проведення досудового розслідування кримінальних проваджень цієї категорії та 

можливості захисника належним чином реалізовувати свої повноваження під час 

проведення відповідних процесуальних дій. Результати проведеного аналізу 

матеріалів кримінальних проваджень, а також опитування практичних працівників 

дають підстави зробити висновок, що найбільші проблеми у захисників як 

суб’єктів доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

виникають під час проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. Таку позиції 

висловили 60% опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А 11). Наявність цих 

проблем негативно відображається на ефективності реалізації захисником своїх 

повноважень у кримінальному процесуальному доказуванні під час здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, а також 

призводить до неналежного захисту прав та законних інтересів неповнолітніх. У 

зв’язку з цим, виникає необхідність у висвітленні проблемних питань участі 

захисника як суб’єкта доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) дій та наданні науково-

обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення. 
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На необхідності дослідження проблемних питань участі захисника як 

суб’єкта доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час 

проведення слідчих (розшукових) дій вказує й те, що у науковій літературі в 

умовах дії чинного КПК України зазначені питання не досліджувалися. Вчені-

правники розглядали лише загальні аспекти здійснення досудового розслідування 

у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх [109; 31; 68; 188; 268; 234 та 

ін.] або ж участі захисника у кримінальному процесуальному доказуванні [127; 

128; 235; 85; 20; 220; 163; 285; 284 та ін].  

Досліджуючи проблемні питання участі захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, насамперед, необхідно розглянути загальні 

питання залучення захисника до участі у слідчих (розшукових) діях. 

Варто зазначити, що під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень слідчий, прокурор повинні вживати належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення слідчих (розшукових) дій осіб, чиї 

права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч. 3 ст. 223 КПК). 

Якщо до слідчої (розшукової) дії залучається підозрюваний, то захисник має брати 

участь у її проведенні (ч. 5 ст. 46 КПК України). Захисник також має право 

самостійно заявити клопотання про проведення відповідних слідчих (розшукових) 

дій. У такому випадку слідчий, який проводитиме відповідну слідчу (розшукову) 

дію, зобов’язаний забезпечити присутність захисника, крім випадків, коли через 

специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово 

відмовилася від участі в ній (ч. 6 ст. 223 КПК України). Захисник у свою чергу 

зобов’язаний своєчасно з’явитися для участі у проведенні відповідних слідчих 

(розшукових) дій. Неприбуття захисника для участі у проведенні певної 

процесуальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її проведення, і 

за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення 

процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для визнання 

цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь захисника є 

обов’язковою (ч. 2 ст. 46 КПК України). 
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Слідчу (розшукову) дію може бути відкладено, якщо захисник за 

об’єктивних причин не може з’явитися у визначений слідчим, прокурором день і 

час. Слід звернути увагу на те, що КПК України не встановлює строк, на який 

може бути відкладено проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у результаті 

неявки захисника. У кожному конкретному випадку це питання вирішується 

слідчим, прокурором з урахуванням результатів з’ясування причин неявки 

захисника, а також можливості його заміни іншим. 

 Участь захисника у провадженні відповідних слідчих (розшукових) дій має 

вкрай важливе значення, оскільки, з одного боку, він надає під час проведення 

таких дій правову допомогу підзахисному, а з іншого – забезпечує додержання 

вимог КПК України щодо порядку проведення відповідних слідчих (розшукових) 

дій та підвищує ефективність отримання допустимих та належних доказів, адже 

його активність, кваліфікація та досвід здатні впливати на поведінку слідчого, який 

проводить слідчу (розшукову) дію, а відповідні зауваження, заперечення, 

клопотання, пропозиції – на методику й тактику проведення слідчої (розшукової) 

дії, а відтак – і на її результат. 

Під час провадження слідчих (розшукових) дій  мета діяльності захисника 

полягає у встановленні чи сприянні у встановленні слідчим, прокурором лише тих 

обставин, які спростовують винуватість підозрюваного, виключають або 

пом’якшують його відповідальність. Для реалізації зазначеної мети захисник 

наділяється сукупністю процесуальних прав, які надають йому можливість 

належним чином здійснювати доказування у кримінальному провадженні: бути 

присутнім при допитах підозрюваного, а також при проведенні інших 

процесуальних дій, що здійснюються з його участю або за клопотанням 

підозрюваного; з дозволу слідчого брати участь в інших слідчих (розшукових) 

діях; заявляти клопотання про проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та 

приймати в них участь; ставити питання, висловлювати свої пропозиції, 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, які заносяться до протоколу; використовувати науково-технічні 

засоби при проведенні тих слідчих (розшукових) дій тощо. 
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Результати проведеної слідчої (розшукової) дії фіксуються у протоколі і саме 

тому, уважність та відповідальність захисника на цьому етапі проведення цієї дії 

важко переоцінити. Якщо захисник, підписуючи протокол, не зауважить про 

допущенні під час проведення слідчої (розшукової) дії порушення норм КПК 

України, прав та законних інтересів підозрюваного, то потім навряд чи можна буде 

під час судового розгляду кримінального провадження ставити питання про 

недопустимість доказів, отриманих у ході проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії. 

З’ясувавши загальні питання залучення захисника до участі у слідчих 

(розшукових) діях, перейдемо до розгляду питань участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Варто зазначити, що під час здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх слідчий, прокурор, слідчий суддя та 

інші учасники, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше 

порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та 

психологічним особливостям, роз’яснювати сутність процесуальних дій, рішень та 

їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень 

та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього (ч. 2 ст. 484 КПК України). З метою забезпечення дотримання 

відповідного порядку під час проведення процесуальних дій, в тому числі й 

слідчих (розшукових) дій, у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

чинний КПК України визначає обов’язкову участь захисника. Так, згідно зі ст. 52 

КПК України участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні 

щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального 

правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення факту неповноліття 

або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою (п. 1 ч. 1), а 

також щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів 

виховного характеру, – з моменту встановлення факту неповноліття або 

виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою (п. 1 ч. 2). 
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За результатами проведеного аналізу правозастосовчої практики, а також 

опитування практичних працівників, можемо зробити висновок, що найбільш 

поширеною слідчою (розшуковою) дією у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх є допит. Під час проведення допиту 

неповнолітнього можливо з’ясувати у певній мірі практично усі обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (ч. 1 

ст. 485 КПК України). Не дивлячись на це, 88% опитаних адвокатів та 74% суддів 

вказали на тому, що найчастіше порушення процесуальних прав захисників 

неповнолітніх підозрюваних, як і самих неповнолітніх підозрюваних, виникають 

під час проведення допиту у досудовому розслідуванні (Додаток А, табл. А 12). 

Розглянемо проблемні питання, пов’язані з проведенням допиту неповнолітніх осіб 

у досудовому розслідуванні та участі у них захисників як суб’єктів доказування. 

У главі 38 КПК України, що регламентує процесуальний порядок здійснення 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, передбачено, що допит 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється згідно з 

правилами, передбаченими КПК України, у присутності захисника (ст. 490 КПК 

України). Окрім того, за клопотанням захисника чи за рішенням слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду, якщо неповнолітній не досяг 

шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, 

на його допиті забезпечується участь законного представника, педагога чи 

психолога, а у разі необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 491; ч. 1 ст. 226 КПК України). 

Законні представники користуються процесуальними правами особи, інтереси якої 

він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 

безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена 

представнику (ч. 5 ст. 44 КПК України). Як законні представники до участі у 

допиті можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – 

опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а 

також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою 

чи піклуванням яких перебуває неповнолітній (ч. 2 ст. 44 КПК України).  
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Слід зазначити, що КПК України чітко не визначає права та обов’язки 

педагога та психолога. Уявляється, що вони залучаються для участі у допиті в 

якості спеціалістів. В залежності від особи допитуваного як педагоги можуть бути 

викликані вчителі шкіл, викладачі педагогічних навчальних закладів чи 

педагогічних факультетів, співробітники місцевих відділів освіти, які мають 

педагогічну освіту й досвід роботи з дітьми, вихователі дитячих дошкільних 

закладів тощо. Їхня присутність або присутність під час допиту психолога є 

обов’язковою, оскільки для правильного й результативного проведення допиту 

потрібні спеціальні знання в галузі педагогіки, дитячої та юнацької психології, що 

може не лише сприяти встановленню психологічного контакту з допитуваним, 

наданню правильної оцінки його поведінці під час допиту й відповідям на 

поставлені запитання, але й охороняє психічне здоров’я малолітнього чи підлітка 

від можливого травматичного впливу незвичної для них ситуації [103, c.]. Для 

цього педагог або психолог може бути ознайомлений із деякими обставинами 

кримінального провадження, даними про особу неповнолітнього, про його 

ставлення до підозрюваного, потерпілого, про подію кримінального 

правопорушення тощо [102, c. 568]. До початку проведення допиту слідчий 

роз’яснює законному представнику, педагогу, психологу або лікарю їхнє право 

ставити запитання неповнолітньому підозрюваному. Слідчий вправі відвести 

поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до 

протоколу. 

У науковій літературі окремі процесуалісти заперечують щодо 

обов’язковості участі законних представників у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Так, Г. М. Міньковський вважає, що виклик батьків для участі у 

допиті неповнолітнього обвинуваченого є в більшості випадків недоцільним. 

Обвинувачений в ряді випадків буде випробовувати в присутності батьків почуття 

страху, сорому і так далі, буде чуйно реагувати на емоції батька і матері, стежити 

за їх мімікою, рухами, посмішками і відповідно до цього давати свої відповіді [139, 

c. 120]. Подібної думки притримуються й інші фахівці [45, c. 7; 55, c. 99;
 
50, c. 263]. 

З такою позицією не можна цілком погодитися, оскільки почуття сорому, провини, 
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які може відчувати неповнолітній у присутності законних представників (батька, 

матері тощо) лише допоможе захиснику встановити обставини, що підлягають 

доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії, перевірити правдивість 

отриманих показань, з’ясувати поведінку неповнолітнього у таких умовах тощо. 

Водночас, перед початком проведення допиту неповнолітнього захисник повинен 

перевіряти в яких відносинах неповнолітній перебуває з батьками, чи не 

здійснюють вони на нього негативний вплив, адже наявність таких обставин може 

призвести до надання неповнолітнім неправдивої інформації. Варто зазначити, що 

ще у 1958 р. Л. М. Карнєєва, С. С. Ординський та С. Я. Розенбліт висловили думку, 

яка не втратила своєї актуальності й дотепер: «Батьки повинні запрошуватися 

тільки у тому випадку, якщо вони не пов'язані з вчиненим злочином і якщо відомо, 

що підлягає допиту неповнолітній ставиться до них з повагою» [67, c. 193]. У 

зв’язку з цим, захиснику неповнолітнього перед початком допиту потрібно 

з’ясувати відповідну інформацію, а також перевірити її, шляхом отримання 

пояснень (ч. 8 ст. 95 КПК України) від інших родичів неповнолітнього, друзів, 

вчителів тощо.  

Слід зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 488 КПК України, у виняткових випадках, 

коли участь законного представника може завдати шкоди інтересам 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, суд за його клопотанням, 

клопотанням прокурора чи за власною ініціативою своєю ухвалою має право 

обмежити участь законного представника у виконанні окремих процесуальних чи 

судових дій або усунути його від участі у кримінальному провадженні і залучити 

замість нього іншого законного представника. Виходячи з аналізу зазначеної 

норми, можемо зробити висновок, що рішення про обмеження участі законного 

представника може бути прийняте лише під час судового розгляду кримінального 

провадження, а під час досудового розслідування така можливість законом не 

передбачена. Зважаючи на зазначене, ми пропонуємо викласти ч. 3 ст. 488 КПК 

України у такій редакції: “У виняткових випадках, коли участь законного 

представника може завдати шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого, прокурор, слідчий суддя, суд за його клопотанням, клопотанням 



 

 

109 

захисника чи за власною ініціативою своїм рішенням має право обмежити участь 

законного представника у виконанні окремих досудових чи судових дій або 

усунути його від участі у кримінальному провадженні і залучити замість нього 

іншого законного представника”. Запровадження такої норми, на нашу думку, 

забезпечить належний захист прав та законних інтересів неповнолітніх осіб під час 

здійснення досудового розслідування, в тому числі, й під час проведення допиту та 

інших слідчих (розшукових) дій. 

До початку проведення допиту неповнолітнього захисник як суб’єкт 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, згідно з ч. 5 ст. 46 КПК України, має право на конфіденційне 

побачення з неповнолітнім без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого 

допиту – такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі 

можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але 

в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування. 

У науковій літературі окремі правники пропонують такі побачення 

проводити у присутності особи, яка проводить розслідування, обґрунтовуючи це 

тим, що більшість захисників під час виконання своїх професійних обов’язків 

керуються не лише законом. Захисники рекомендують своїм підзахисним давати 

неправдиві показання, щоб ухилитися від відповідальності за вчинені злочини й 

заплутати розслідування, обвинуватити замість себе іншу особу або ж 

дотримуватися під час досудового розслідування принципу “невизнання вини – 

воля, а визнання – покарання” [243, с. 59]. Такий підхід не знайшов своєї 

підтримки серед науковців та був підданий, на нашу думку, обґрунтованій критиці. 

Так, Р. С. Холод зазначив, що захисникові неповнолітньої особи на першому 

побаченні зі своїм підзахисним необхідно встановити психологічний контакт. 

Неповнолітні досить часто потрапляючи у ситуації, коли їх обвинувачують у 

вчиненні злочину, не схильні до контактів із незнайомими особами. Захисник у 

таких випадках має подолати опір неповнолітнього, переконати його в тому, що 

участь захисника буде для нього корисною. А присутність особи, котра проводить 

розслідування, буде зайвою й не дасть можливість встановити цей психологічний 
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контакт. При цьому, на думку вченого, присутність особи, яка проводить 

розслідування, є спробою обмежити права обвинуваченого [261, c. 40]. Слід 

враховувати й те, що будь-яка інформація, що стала відома захиснику від його 

клієнта (неповнолітнього), у тому числі й під час конфіденційного побачення 

захисника з його підзахисним до першого допиту, є адвокатською таємницею (ч. 1 

ст. 22 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”), а тому присутність слідчого 

лише призведе до її порушення. 

Під час першого конфіденційного побачення захисник повинен вжити всіх 

необхідних заходів для підготовки неповнолітнього до майбутнього допиту, 

проконсультувати неповнолітнього з приводу його прав і обов'язків, роз’яснити 

процедуру проведення допиту та як потрібно себе поводити на допиті (наприклад, 

поводити себе належно, бути впевненим, зосередженим, уважним тощо). Захисник 

також повинен перевірити, чи дійсно неповнолітній вчинив кримінальне 

правопорушення, адже як показують результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень цієї категорії, на практиці непоодинокими є випадки, 

коли неповнолітній не вчиняв відповідного кримінального правопорушення, проте 

в силу певних обставин визнає себе винуватим у його вчиненні. Такими 

обставинами можуть бути: бажання допомогти батькам, родичам, друзям 

ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення; 

залякування з боку інших осіб (наприклад, особи, яка втягнула неповнолітнього у 

злочинну діяльність); прагнення підвищити свій авторитет у колі однолітків; в 

силу інших особистих обставин (наприклад, голод, бездомність, жорстоке 

поводження батьків) тощо. Завданням захисника у цьому випадку є роз’яснення 

неповнолітньому можливих негативних для нього наслідків. Таким чином можемо 

зробити висновок, що саме від першого конфіденційного побачення 

неповнолітнього з захисником, залежатиме можливість захисником отримання 

допустимих доказів за результатами проведення допиту. 

Незважаючи на вищенаведене, результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень, опитування практичних працівників, дають можливість 

зробити висновок, що слідчі, прокурори не завжди забезпечують реалізацію 
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закріпленого у ч. 5 ст. 46 КПК України права захисника на конфіденційне 

побачення з неповнолітнім, що у свою чергу призводить до порушення засади 

кримінального провадження – права на захист (ст. 20 КПК України). Таку думку 

висловили 62% опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А 13). Найчастіше такі 

порушення зумовлені наступним: слідчі, прокурори умисно або в силу своє 

бездіяльності не забезпечують захисникові конфіденційне побачення з 

неповнолітнім; захисника залучають після того, як допит був проведений, а 

обвинувальний акт чи клопотання про застосування примусових заходів виховного 

характеру були направлені до суду; захисник взагалі не був залучений під час 

досудового розслідування тощо. 

Слід зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 49 КПК України слідчий, прокурор 

зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні, якщо 

відповідно до вимог ст. 52 КПК України участь захисника є обов’язковою, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника (п. 1). У таких випадках 

слідчий, прокурор повинні винести постанову, якою доручає відповідному органу 

(установі), уповноваженому Законом України “Про надання безоплатної правової 

допомоги” [176], призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та 

забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 49 КПК України). Постанова про доручення 

призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є 

обов’язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне 

виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть 

відповідальність, встановлену законом (ч. 3 ст. 49 КПК України). Окрім того, 

недодержання вимог закону щодо обов’язкової участі захисника у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх є порушенням права на захист цих осіб (ст. 20 

КПК України). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що забезпечення реалізації права 

захисника на конфіденційне побачення з неповнолітнім до першого допиту є 

обов’язком слідчого, прокурора.  
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Як вже нами було зазначено, однією з причин незабезпечення реалізації 

права захисника на конфіденційне побачення з неповнолітнім є те, що на практиці 

поширеними є випадки, коли допити неповнолітніх під час досудового 

розслідування проводяться у відсутності захисника. Результати проведеного 

аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо неповнолітніх дають підстави 

для висновку, що найчастіше такі допити проводяться до моменту набуття 

неповнолітнім статусу підозрюваного. Так, під час проведення досудового 

розслідування кримінального провадження № 12012230070000033 щодо 

неповнолітнього Л., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 396 

КК України, слідчий Новокаховського УМВС України в Херсонській області 

11.01.2013 р. проводив допит неповнолітнього у відсутності захисника, який був 

залучений  лише 14.01.2013 р., після повідомлення неповнолітньому про підозру 

[92]. 

Неодинокими є випадки, коли слідчі під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень цієї категорії, проводять допити 

неповнолітніх у відсутності захисника до моменту повідомлення їм про підозру, 

після чого повідомляють неповнолітнім про підозру та проводять допити 

неповнолітніх, але вже у присутності захисників. Так, під час досудового 

розслідування кримінального провадження № 12014230230000106 щодо 

неповнолітнього П., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 125 

КК України, слідчий Скадовського РВ 30.01.2014 р. допитав неповнолітнього П. у 

відсутності захисника, після чого наступного дня неповнолітньому П. було 

повідомлено про підозру і він був допитаний в якості підозрюваного у присутності 

захисника [96]. 

На нашу думку, така практика проведення допитів неповнолітніх є 

недопустимою. Під час допиту неповнолітнього обов’язково повинен бути 

присутній захисник. Оскільки участь захисника у проведенні допиту 

неповнолітнього є обов’язковою (ч. 1 ст. 490 КПК України), то у разі, коли ця 

особа або її законні представники не запросили захисника, участь останнього 

повинен своєчасно забезпечити слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд (ч. 1 ст. 49 
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КПК України). Слід враховувати й те, що у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх захисник залучається не з моменту повідомлення особі про підозру, 

а з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів 

у тому, що особа є повнолітньою (п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК України). Якщо допит 

неповнолітнього проводився без захисника, то протоколи цих допитів не будуть 

визнаватися доказом у кримінальному провадженні, оскільки вони отримані, не в 

порядку, передбаченому КПК України. У таких випадках, захисник як суб’єкт 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх повинен заявляти клопотання про визнання таких доказів 

недопустимими. Адже згідно з ч. 1 ст. 87 КПК України недопустимими є докази, 

отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав 

та свобод людини. Суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав 

людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння як порушення права особи 

на захист (п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК України). 

У наукові літературі окремі вчені зазначають, що якщо неповнолітній дає 

показання без часті захисника, то на практиці часто під час досудового 

розслідування посилається на психічний чи інший тиск з боку слідчого, на не 

знання певних ситуацій, невміння захистити себе. А тому необхідно, щоб свої 

початкові показання неповнолітній надав у присутності захисника в цілях 

запобігти висунення версії про наявність тиску з боку слідчого. Якщо був реально 

забезпечений захист, неповнолітній перед допитом розмовляв із захисником, а 

потім давав показання, підтвердив їх в процесі інших слідчих дій з його участю або 

ж вони були підтверджені іншими даними, які стали відомі під час його допиту, то 

внаслідок цього йому буде складно пояснити причини зміни свої показань [123, c. 

84-84]. 

Певні проблеми щодо здійснення досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх виникають також і при допиті осіб, які вчинили 
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протиправне діяння, але які не досягли віку кримінальної відповідальності. Як 

слушно з цього приводу зазначає С. С. Чернявський, у КПК України не закріплено 

процесуальний статус такого «підслідного», який не досяг віку притягнення до 

кримінальної відповідальності [268, c. 101]. Здійснення досудового розслідування 

у зазначених випадках відбувається без повідомлення про підозру та без 

можливості застосування до цієї особи запобіжних заходів. Хоча КПК України й 

не визначає в якому статусі варто допитувати відповідних осіб, проте, як свідчать 

результати вивчення матеріалів  практики, таких неповнолітніх у більшості 

випадків допитують в якості свідків. 62% опитаних слідчих та 54% опитаних 

прокурорів наголосили на тому, що допит таких осіб в якості свідка не буде 

порушувати їх право на захист (Додаток А, табл. А 14).  Водночас, з такою 

позицією не можна однозначно погодитися, оскільки, як правило, до осіб, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності (наприклад, у віці від 11 до 14 років), 

застосовуються примусові заходи виховного характеру, вони можуть бути 

поміщені у приймальник-розподільник для дітей, проте, до свідка такі заходи не 

можуть бути застосовані в силу його процесуального статусу. Тому осіб, які 

вчинили протиправне діяння, але які не досягли віку кримінальної 

відповідальності, на наш погляд, потрібно допитувати лише в статусі осіб, 

стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного 

характеру або вирішувалося питання про їх застосування. У зв’язку з цим, 

пропонуємо положення ст. 226, 227, 490 КПК України доповнити таким суб’єктом 

як особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Крім того, в 

КПК України потрібно передбачити норму, яка визначатиме права зазначених осіб. 

Варто зазначити, що не менш поширеними є випадки, коли осіб, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності, допитують в якості підозрюваних, в 

тому числі й без захисника. Так, наприклад, під час здійснення досудового 

розслідування кримінального провадження № 12015080080000448 слідчий 

Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України у Запорізькій області проводив допит 
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малолітнього В., якому було повідомлено про підозру, у відсутності захисника 

[97]. 

Виходячи з вищезазначеного, на наш погляд, з метою забезпечення 

отримання допустимих, належних та достатніх доказів у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, під час проведення допиту 

неповнолітніх в якості підозрюваних, осіб, стосовно яких передбачається 

застосування примусових заходів виховного характеру або вирішувалося питання 

про їх застосування, ч. 1 ст. 490 КПК України доцільно викласти у такій редакції: 

“Допит неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових виховного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, здійснюється згідно з правилами, передбаченими цим 

Кодексом, у присутності захисника”. 

Чинний КПК України встановлює часові межі, протягом яких може 

здійснюватися допит неповнолітніх. Так, відповідно до ч. 2 ст. 226 КПК України 

допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви 

понад одну годину, а загалом – понад дві години на день. Незважаючи на 

зазначене, в окремих випадках, слідчі, прокурори при проведенні допитів 

неповнолітніх умисно не дотримуються положень зазначеної норми. Так, 

наприклад, слідчий Сумського МВ УМВС України в Сумській області допитував 

неповнолітнього В., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КПК України, у відсутності законних 

представників, захисника та психолога понад шість годин без перерви [98]. Окрім 

того, трапляються випадки, коли слідчі допитують неповнолітніх без перерви 

понад дві години (3-8 годин), проте в протоколах таких допитів зазначають, що 

допит проводився з дотриманням положень ч. 2 ст. 226 КПК України. Про це 

зазначили 24% опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А 15). На наш погляд, з 

метою уникнення таких ситуацій та посилення кримінальних процесуальних 

гарантій допиту неповнолітніх, слідчий при проведенні допитів неповнолітніх осіб 

повинен обов’язково фіксувати їх проведення за допомогою відеозапису. У зв’язку 

з цим, ми пропонуємо доповнити ст. 490 КПК України ч. 2: “Хід і результати 
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проведення допиту неповнолітніх підозрюваних, осіб, стосовно яких 

передбачається застосування примусових виховного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, обов’язково фіксуються за допомогою технічних 

засобів відеозапису”. Запровадження такої норми, на нашу думку, створить 

додаткові гарантії щодо отримання допустимих доказів захисником за 

результатами проведення допиту. 

Слід звернути увагу на те, що ч. 2 ст. 226 КПК України встановлює загальні 

часові межі проведення допитів неповнолітніх без урахування їх віку та 

особливостей, пов’язаних із ним. Водночас, що допит неповнолітніх і малолітніх 

підозрюваних має свої особливості, які обумовлені індивідуальними 

властивостями та рівнем розвитку цих осіб, а тому час проведення допиту 

неповнолітніх та малолітніх осіб повинен бути різним. З такою позицією 

погоджується й 64% опитаних адвокатів та 58% суддів (Додаток А, табл. А 16). 

У науковій літературі окремі вчені пропонують закріпити у чинному 

законодавстві різну тривалість допитів неповнолітніх в залежності від їхнього віку  

[28, c. 38]. Так, наприклад, загальна тривалість допиту дітей дошкільного віку не 

повинна перевищувати 20 хвилин, дітей молодших шкільного віку – 30 хвилин [49, 

c. 52, 56]. 

Досить слушним, на нашу думку, є підхід російського законодавця, який 

Федеральним Законом «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської 

Федерації з метою вдосконалення прав потерпілих в кримінальному судочинстві» 

від 28 грудня 2013 р. № 432-ФЗ [177], що набирає чинності з 1 січня 2015 року, 

визначив, що допит неповнолітнього потерпілого або свідка у віці до семи років не 

може тривати без перерви більше 30 хвилин, а в цілому – більше однієї години, 

віком від семи до чотирнадцяти років – більше однієї години, а в цілому –  більше 

двох годин, у віці старше чотирнадцяти років – більше двох годин, а в цілому – 

більше чотирьох годин на день. Такий підхід є цілком обґрунтований, проте він 

потребує окремих уточнень. По-перше, на нашу думку, такі часові рамки 

проведення допиту повинні не лише стосуватися неповнолітніх потерпілих та 

свідків, а й всіх інших неповнолітніх учасників кримінального провадження 
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(підозрюваного, обвинуваченого тощо). По-друге, у науковій літературі протягом 

тривалого часу зарубіжні вчені критикували положення КПК РФ з приводу того, 

що допит неповнолітніх не може тривати без перерви більше двох годин, а в 

цілому більше чотирьох годин на день [67, c. 179; 130, c. 33, 37; 54, c. 58]. 

Більшість юристів та психологів вважають, що з урахуванням фактора швидкої 

стомлюваності неповнолітніх їхні допити не повинні тривати більше однієї години 

[50, c. 349; 62, c. 86; 173, c. 333;
 
87, c. 875], як це і передбачено ч. 2 ст. 226 КПК 

України. Зважаючи на вищезазначене, на нашу думку, більш доцільно встановити 

такі часові рамки допитів неповнолітніх у кримінальному провадженні: у віці до 

семи років допит не може продовжуватися без перерви понад 30 хвилин, а в цілому 

– більше однієї години на день, віком від семи до чотирнадцяти років – без перерви 

понад 45 хвилин, а в цілому –  більше півтори години на день, у віці старше 

чотирнадцяти років – без перерви понад одну годину, а загалом – понад дві години 

на день. Вказані пропозиції вважаємо за доцільне закріпити в ч. 2 ст. 226 КПК 

України, що підвищило б ефективність захисту прав та законних інтересів 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні.  

У разі виникнення сумнівів щодо отриманої інформації від неповнолітнього 

підозрюваного та інших осіб (наприклад, від особи, яка втягувала неповнолітнього 

у злочинну діяльність), захисник має право ініціювати перед слідчим, прокурором 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю 

неповнолітнього (ч. 9 ст. 224 КПК України). В КПК України 1960 р. зазначений 

вид допиту мав назву “очна ставка” (ст. 172-173) [104]. Метою одночасного допиту 

двох чи більшої кількості раніше допитуваних осіб КПК України визначає 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Але уявляється не тільки ці 

причини повинні бути підставою для проведення «очної ставки», а й перевірка 

правдивості одержаних раніше показань, з’ясування питання про те, хто саме дає 

правдиві показання та, якщо можливо, усунення цих розбіжностей, на що слушно 

зазначає увагу О. В. Капліна [65, c. 46]. 

Слід звернути увагу на те, що у науковій літературі окремі правники 

вважають, що у кримінальних провадженнях цієї категорії одночасний допит двох 
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чи більше вже допитаних осіб (очна ставка) за участю неповнолітнього 

підозрюваного повинен проводитися лише у виняткових випадках. Так, Р. З. 

Єнікєєв стверджує, що при проведенні очної ставки повинен враховуватися ризик 

негативних її наслідків, коли вона проводиться між неповнолітніми і дорослими. 

Поведінка, ініціативність, велика зрілість дорослого може негативно позначитися 

на свідченнях підлітка. Не виключається, що підліток під впливом дорослого 

визнає себе винним, якщо навіть він не причетний до розслідуваного злочину [51, 

c. 139]. У зв’язку з цим, вчений пропонує проводити цю процесуальну дію лише у 

тих випадках, коли вичерпані всі інші можливості усунення суперечностей у 

показаннях [51, c. 139].  

Л. Л. Канівський вважає, що очна ставка – не єдиний і не найкращий спосіб 

усунення суперечностей у показаннях неповнолітнього обвинуваченого. Тому, 

якщо є можливість усунути їх у процесі аналізу зібраних доказів або проведення 

інших слідчих дій (слідчого експерименту, перевірки показань на місці та ін.), 

cлідчий повинен використовувати такі можливості [63, c. 78].  

А. Б. Соловйов та О. В. Боровик також зазначають, що очну ставку за участю 

неповнолітніх слід проводити лише в тих випадках, коли були використані, але не 

дали результату, інші способи встановлення істини по спірних обставинах 

кримінальної справи і при її проведенні [218, c. 94; 23, c. 130-131], оскільки 

неповнолітній ще не має твердого світогляду, легко піддається під вплив старших, 

що суттєво ускладнює проведення очної ставки за його участі. До того ж 

неповнолітнім, а тим більше малолітнім нерідко притаманні фантазія, 

перебільшення, ілюзії, уява, наслідування, що служать причиною численних 

помилок в їхніх показаннях [218, c. 94]. 

Варто зазначити, що 68% опитаних адвокатів також зазначили, що 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього 

підозрюваного потрібно проводити лише в тих випадках, коли були використані 

всі інші засоби перевірки доказів у кримінальному провадженні (Додаток А, табл. 

А 17). Проте, на практиці такі допити проводяться практично в кожному 

кримінальному провадженні досліджуваної категорії. Так, результати проведеного 
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аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать про те, що одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього 

підозрюваного проводився у 72% із загальної кількості вивчених нами 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. У 35% випадків відповідна 

процесуальна дія проводилася між неповнолітніми підозрюваними, в 25% – між 

неповнолітніми підозрюваними і дорослими підозрюваними, в 22% – між 

неповнолітніми підозрюваними і потерпілими, а у 18% – між неповнолітніми 

підозрюваними і свідками.  

На нашу думку, у разі виникнення необхідності провести одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного, 

захисник повинен попередньо узгодити зі слідчим, прокурором план проведення 

такого допиту, проконсультуватися зі спеціалістом в області підліткової 

психології, педагогом. Вони можуть надати кваліфіковану допомогу у 

прогнозуванні можливої поведінки неповнолітнього під час допиту. Якщо є 

небезпека негативного впливу на неповнолітнього з боку іншого учасника цієї дії, 

краще уникнути її проведення. Тому, якщо є можливість усунути розбіжності у 

показаннях неповнолітньої особи шляхом проведення інших слідчих (розшукових) 

дій (наприклад, слідчого експерименту, допиту інших осіб тощо), захисник 

повинен заявляти клопотання перед слідчим, прокурором щодо проведення таких 

дій. 

Звертає на себе увагу й те, що в тих кримінальних провадженнях, де був 

проведений одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб за участю 

неповнолітнього підозрюваного, у 54% випадках суперечностей у показаннях між 

допитуваними не було виявлено, а у 12% випадках було встановлено, що 

неповнолітні підозрювані під час їх допиту слідчим визнавали свою винуватість у 

вчиненні кримінальних правопорушень, проте вже під час їх одночасного допиту з 

іншою дорослою особою, вони змінювали свої показання на інші, що співпадали з 

показаннями іншої допитуваної дорослої особи, яка була допитана першою. 

Враховуючи те, що неповнолітнім притаманна підвищена навіюваність, 

психофізіологічні і морально-вольові властивості особистості, окремі науковці 



 

 

120 

наголошують на тому, що у всіх випадках першим давати свідчення на очній 

ставці повинен неповнолітній, незалежно від займаної ним позиції і характеру 

розбіжностей у показаннях [77, c. 21]. 

В. С. Максімова вважає, що першим слід допитувати неповнолітнього на 

очній ставці лише у двох випадках: 1) коли він викриває іншого учасника; 2) коли 

ця слідча дія проводиться між учасниками злочинної групи – неповнолітнім і 

дорослим. Якщо ж очна ставка проводиться між неповнолітнім обвинуваченим і 

сумлінним повнолітнім потерпілим або свідком, то спочатку потрібно вислухати 

показання повнолітнього її учасника [131, c. 17]. Такий підхід був підданий, на 

нашу думку, цілком обґрунтованій критиці з боку М. В. Бахарєва, який стверджує, 

що сумлінним повнолітнім учасником очної ставки може бути не тільки 

потерпілий (свідок), але й обвинувачений (підозрюваний). Тому при провадженні 

очної ставки між учасниками злочинної групи (неповнолітнім і дорослим) у 

ситуації, коли повнолітній обвинувачений (підозрюваний) дає достовірні 

показання, а неповнолітній наполягає на своїх неправдивих свідченнях, першим 

доцільно допитувати сумлінного дорослого обвинуваченого (підозрюваного). 

Правдивими показаннями повнолітній обвинувачений (підозрюваний) спонукає 

неповнолітнього до відмови від помилкових показань. Визначення в таких 

випадках іншої черговості допиту на очній ставці небажано з двох причин: 1) 

неповнолітнього обвинуваченому (підозрюваному), що повторює на очній ставці 

свої неправдиві показання, психологічно важче потім змінити їх на правдиві; 2) не 

виключено, що дорослий обвинувачений (підозрюваний), вислухавши на очній 

ставці неправдиві свідчення неповнолітнього, відмовиться від своїх правдивих 

показань  [14, c. 99-100]. 

Під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

за участю неповнолітнього підозрюваного, захиснику як суб’єкту доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

необхідно здійснювати контроль за тим, щоб інша допитувана особа не 

здійснювала на неповнолітнього негативний вплив, не намагалася схилити 

неповнолітнього до дачі вигідних для неї показань, адже це може негативно 
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відобразитися на самому неповнолітньому і, як результат, призведе до отримання 

недопустимих доказів. 

Слід звернути увагу на те, що в главі 38 КПК України, як і в главі 20 КПК 

України, відсутня норма, яка б регламентувала час проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного. На 

практиці такі допити проводяться з дотриманням положень ч. 2 ст. 226 КПК 

України, відповідно до якої, допит малолітньої або неповнолітньої особи не може 

продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом – понад дві години на 

день. Водночас, результати проведеного опитування практичних працівників 

свідчать про те, що слідчим, прокурорам не вистачає двох годин для проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього 

підозрюваного, особливо в тих випадках, коли проводиться одночасний допит 

більше двох осіб. Таку позицію висловили 66% опитаних слідчих, 54% прокурорів 

та 42% адвокатів (Додаток А, табл. А 18). 

Варто зазначити, що у науковій літературі вченими висловлюються різні 

думки щодо часу проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб (очної ставки) за участю неповнолітнього підозрюваного. Так, М. В. Бахарєва 

зазначає, що тривалість очної ставки за участю неповнолітніх старшого шкільного 

віку (від 14 до 18 років) не повинна перевищувати 60 хвилин. Оскільки 

неповнолітні швидко втомлюються, то на очну ставку необхідно виносити 

невелике коло спірних питань. Після закінчення часу, відведеного на очну ставку з 

неповнолітнім, іноді виникає необхідність в її подальшому продовженні. У таких 

випадках доцільно зробити перерву, зняти нервову напругу і втому 

неповнолітнього, а потім продовжити очну ставку  [14, c. 91-92]. З такою позицією 

не можна в повній мірі погодитися, оскільки навряд чи слідчому вистачить 60 

хвилин для проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

(очної ставки) за участю неповнолітнього підозрюваного. Лише близько 20-30 

хвилин слідчий витратить на оголошення процесуальних прав учасників 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (очної ставки) та 

виконання інших організаційно-технічних питань. 
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Більш слушною, на нашу думку, є позиція А. Д. Анучкіної, яка вважає, що 

очна ставка за участю неповнолітнього не може перевищувати 2 години, а в 

загальній складності 4 години на день [8, c. 103]. Такий підхід є цілком 

обґрунтованим, проте він потребує певного уточнення, оскільки впродовж такого 

допиту повинні робитися перерви для того, щоб неповнолітній відпочив. Окрім 

того, на нашу думку, якщо ця процесуальна дія проводиться понад 2 години, то 

неповнолітній підозрюваний чи його захисник, законний представник мають право 

в будь-який момент зупинити процесуальну дію та заявити клопотання про 

перенесення її на інший день. Зважаючи на зазначене, ми пропонуємо ст. 490 КПК 

України доповнити ч. 3  у такій редакції: “Одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, не може перевищувати без перерви 2 

години, а загалом – понад 4 години на день. Слідчий, прокурор зобов’язані по 

закінченню 2 годин з’ясувати у неповнолітнього можливість продовжувати 

проведення одночасного допиту. Якщо неповнолітній може продовжувати брати 

участь у допиті, то слідчий, прокурор зобов’язані роз’яснити неповнолітньому, 

його захиснику чи законному представнику, що за їх вимогою слідчий, прокурор 

зобов’язані зупинити проведення процесуальної дії та перенести її проведення на 

інший день”. Запровадження цієї норми, на нашу думку, створить належні гарантії 

щодо отримання допустимих доказів захисником у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх за результатами проведення відповідної процесуальної дії. 

Розглядаючи проблемні питання участі захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, слід зазначити, що чинний КПК України 

встановлює лише обов’язкову участь захисника у проведенні допиту 

неповнолітніх. В усіх інших слідчих (розшукових) діях захисник позбавлений 

такого обов’язку. Він лише має право брати участь у проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій, якщо вони проводяться за участю неповнолітнього 

підозрюваного або ж за клопотанням захисника. 
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В кримінальних провадженнях цієї категорії проводяться практично всі 

слідчі (розшукові) дії, передбачені главою 20 КПК України (пред’явлення для 

впізнання, обшук, огляд, освідування, слідчий експеримент). Водночас, результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать про те, що 

захиснику не завжди вдається повною мірою реалізувати своє право на участь у 

цих діях. Досить часто у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх виникає 

необхідність у проведенні обшуку житла, в якому проживає неповнолітній, для 

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, 

що було здобуте неповнолітнім у результаті його вчинення. Відповідно до ч. 1 ст. 

236 КПК України, для участі в проведенні обшуку може бути запрошений 

потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального 

провадження. Водночас за загальним правилом (ч. 3 ст. 223 КПК України) слідчий, 

прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час 

проведення слідчої (розшукової) дії лише тих осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені. Тобто слідчий під час проведення обшуку 

вправі відмовити захисникові брати участь у цій дії. 

Варто зазначити, що наявність відповідної норми призводить до того, що на 

практиці слідчі не завжди допускають захисників до проведення обшуку, про що 

зазначили 56% опитаних слідчих, 48% прокурорів та 34% адвокатів (Додаток А, 

табл. А 18). У зв’язку з цим, захисники не можуть в повній мірі перевірити 

допустимість, належність та достовірність доказів, отриманих у результаті 

проведення обшуку. 

З цього приводу окремі науковці пропонують у КПК України закріпити 

норму, яка визначатиме обов’язок слідчого, прокурора у забезпеченні присутності 

захисника під час проведення обшуку [235, c. 81]. Таку ж думку висловили й 

окремі опитані адвокати (48% (Додаток А, табл. А 19)).  Проте з такою позицію не 

можна в повній мірі погодитися, оскільки, як відомо, обшук належить до слідчих 

дій, при проведенні яких раптовість та невідкладність є умовами успішного 

досягнення результату [65, c. 44]. Як слушно наголошує О. П. Лобанов, якщо ж 
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слідчий спочатку повинен буде доводити до відома захисника про проведення, 

наприклад, запланованих обшуків, інших невідкладних слідчих дій, хоча участь у 

них його підзахисного не передбачається, то ні про яку раптовість цих дій не 

можна буде вести мову [119, c. 120]. Оскільки  раптовість пов'язана зі швидкістю і 

невідкладністю слідчих дій, С. С. Маєвський вважає, що заздалегідь забезпечити 

участь захисника в обшуці практично дуже непросто. Раптове проведення обшуку 

часто припиняє дії підозрюваного або обвинуваченого, спрямовані на знищення 

доказів. Повідомлення захисника про наміри слідчого провести обшук до прибуття 

на місце може призвести до нульового результату даної слідчої дії та витоку 

інформації. Тому в якості рекомендації вчений пропонує наступне: “Відразу після 

того, як слідчий проник в необхідне приміщення, забезпечив спостереження і 

охорону, він зобов'язаний вжити заходів до забезпечення участі захисника. Таким 

чином, можна запобігти витоку інформації і провести обшук з чітким дотриманням 

процесуальних норм” [129]. Такий підхід, на нашу думку, є цілком обґрунтованим. 

У зв’язку з цим, пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 236 КПК України абз. 2 такого 

змісту: “Слідчий, прокурор, прибувши на місце проведення обшуку, повинні 

повідомити про початок проведення обшуку захисника. У разі неможливості 

захисника прибути на місце проведення обшуку, слідчий, прокурор повинні вжити 

всіх необхідних заходів для забезпечення участі в його проведенні іншого 

захисника”. 

У захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх виникають також й інші проблеми, 

пов’язані з його участю у проведенні обшуку. На практиці виникають ситуації, 

коли слідчі, проводячи обшук, не вручають копію протоколу обшуку особам, в 

яких проводився обшук, чи захисникам, які приймали участь у цій процесуальній 

дії, оскільки в КПК України відсутня норма, яка б закріплювала за слідчим чи 

прокурором відповідний обов’язок, на що вказують 82% опитаних адвокатів, 52% 

прокурорів та 68% слідчих (Додаток А, табл. А 20). Водночас, як слушно 

зазначають О. Ю. Татаров та С. С. Чернявський, така ситуація суттєво обмежує 

права і свободу особи, й, відповідно, у КПК має бути наголошено на 
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обов’язковому врученні протоколу обшуку зацікавленим особам  [129, c. 81]. У 

зв’язку з цим, на нашу думку, в ст. 236 КПК України потрібно передбачити 

положення, відповідно до якого слідчий, прокурор будуть зобов’язані по 

завершенню проведення обшуку другий примірник протоколу вручати особі, у якої 

проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його 

захисникові. 

 Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх має також право отримувати докази для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях цієї категорії, шляхом залучення експерта для проведення 

експертизи.  

Слід звернути увагу на те, що експерт може бути залучений захисником до 

кримінального провадження у разі подання ним клопотання слідчому, прокурору 

про залучення експерта (ч. 1 ст. 243 КПК України) або ж безпосередньо залучити 

експерта на договірних умовах (ч. 2 ст. 243 КПК України). На практиці, в 

переважній більшості випадків під час здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх захисники залучають експертів 

шляхом подання відповідних клопотань слідчому, прокурору. Випадки залучення 

захисником експерта на договірних умовах для проведення експертизи у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх є поодинокими. 

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі відмови слідчого, прокурора в 

задоволенні клопотання захисника про залучення експерта, захисник має право 

звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді. У клопотанні 

зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у 

зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання; 4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій 

необхідно доручити проведення експертизи; 5) вид експертного дослідження, що 
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необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом 

(ч. 2 ст. 245 КПК України). 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 

п’яти днів із дня його надходження до суду. Захисник повідомляється про місце та 

час розгляду відповідного клопотання, проте його неприбуття не перешкоджає 

розгляду клопотання, крім випадків, коли його участь визнана слідчим суддею 

обов’язковою. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 1) для 

вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або 

на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені 

запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для 

з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави 

вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у 

нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав 

неповний чи неправильний висновок; 2) вона не може залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин (ч. 6 ст. 244 

КПК України). 

За результатами проведення експертизи експерт складає висновок, який є 

процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні (ст. 101-102 КПК 

України). Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений (ч. 9 ст. 244 КПК України). 

У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх експерт може бути 

залучений для встановлення віку неповнолітньої особи. Як вже було зазначено у 

підрозділі 2.1., у тому разі, якщо документи, що підтверджують вік неповнолітньої 

особи, відсутні або викликають сумніви (наприклад, свідоцтво про народження 

містить виправлення або відомості про дату народження є нечіткими), то 
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необхідно призначити судово-медичну експертизу з метою встановлення віку 

особи. На розгляд судово-медичних експертів повинні бути поставлені питання: 

який в даний час вік представленого для обстеження підозрюваного 

(обвинуваченого); досяг обстежуваний підозрюваний (обвинувачений) до моменту 

вчинення злочину (вказуються число, місяць, рік, і час доби) 14-, 16- або 18- 

річного віку [261, c. 67]. При визначенні віку неповнолітнього експерт виходить із 

загального стану його організму, росту, ваги, розвиненості статевих органів тощо. 

Висновок судово-медичної експертизи можливий у двох варіантах: 1) вказується, 

якому віку відповідає неповнолітній; 2) визначається мінімальна та максимальна 

кількість років. У першому випадку днем народження неповнолітнього слід 

вважати останній день того року, який назвали експерти. У другому випадку – 

виходити з мінімальної кількості років [114, c. 100]. Слід зазначити, що за 

результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх було встановлено, що випадки залучення експерта для проведення 

судово-медичної експертизи для встановлення віку неповнолітньої особи є 

поодинокими. Вік неповнолітнього підозрюваного практично в усіх випадках 

встановлюється за відповідними документами, які добровільно надають законні 

представники. У разі неможливості отримання від законних представників 

відповідних документів, захисники подають адвокатські запити чи заявляють 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до відповідних органів 

чи установ для з’ясування відповідної інформації. 

Найчастіше судово-медична експертиза проводиться для встановлення стану 

здоров’я неповнолітньої особи (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України). У науковій 

літературі окремими вченими зазначається, що встановлення у підлітків тих чи 

інших фізичних недоліків, як правило, не викликає труднощів у слідчого та суду, 

бо в багатьох випадках вони є очевидними та враховуються під час призначення 

покарання у напрямку його пом’якшення [210, с. 11]. Варто зазначити, що окремі 

практичні працівники також зазначили, що у більшості випадків стан здоров’я 

неповнолітніх підозрюваних є очевидним і не потребує детального вивчення. 

Якщо ж виникають певні сумніви, то стан здоров’я неповнолітнього можливо 
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з’ясувати шляхом його допиту або його батьків. Таку думку висловили 34% 

опитаних слідчих та 20% прокурорів (Додаток А, табл. А 21). Водночас, з такою 

позицією не можна погодитися, адже стан здоров’я неповнолітньої особи не 

завжди можливо правильно встановити, виходячи із власних суджень або ж з 

отриманих показань неповнолітнього чи його батьків. Зважаючи на зазначене, а 

також враховуючи те, що слідчі, прокурори не завжди встановлюють під час 

здійснення досудового розслідування стан здоров’я неповнолітньої особи, про що 

нами було зазначено в підрозділі 2.1 дисертаційного дослідження, захисники у разі 

виникнення сумнівів щодо стану здоров’я неповнолітнього підозрюваного та 

відсутності у матеріалах кримінального провадження документів, що б 

встановлювали стан здоров’я неповнолітнього, а також неможливості захисниками 

отримати цю інформацію відповідними законними засобами, повинні заявляти 

клопотання про залучення експерта для з’ясування стану здоров’я 

неповнолітнього. 

Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного, які необхідно враховувати при призначенні 

покарання чи обранні запобіжного заходу, може бути призначена психологічна 

експертиза (ч. 2 ст. 486 КПК України). Відповідно до Інструкції про призначення 

та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції 

України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, об'єктом психологічної експертизи є 

психічно здорові особи неповнолітні (підозрюваний, обвинувачений, свідок, 

потерпілий, тощо). Основним завданням психологічної експертизи є визначення у 

підекспертної особи: індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, 

провідних якостей особистості; мотиваційних чинників психічного життя і 

поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних 

процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей. У п. 6.6. 

зазначеної Інструкції наведений орієнтовний перелік вирішуваних питань, які 

можуть бути задані неповнолітній особі чи іншим під експертним особам, а саме: 

які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа; які мотиви 

діяльності та поведінки підекспертного є типовими для його повсякденного життя; 
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якими мотивами він керувався при вчиненні злочину; яким чином сімейна 

ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків особливості їх виховної 

поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття 

благополуччя; чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з 

боку батьків та інших дорослих; чи не спостерігається у підекспертного схильності 

до фантазування тощо [183].  

Варто зазначити, що на практиці під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх психологічна 

експертиза проводиться досить рідко. Це зумовлено тим, що у більшості випадків 

слідчі під час досудового розслідування залишають поза своєю увагою 

встановлення рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного, про що нами було зазначено в підрозділі 2.1. 

роботи, а у тих випадках, коли відповідні відомості встановлюються під час 

досудового розслідування, слідчі лише обмежуються проведенням допитів його 

батьків, опікунів, піклувальників, друзів, вчителів тощо. Найчастіше ініціаторами 

проведення психологічних експертиз є захисники неповнолітніх або ж самі судді. 

Водночас, як показує практика, у переважній більшості випадків захисники 

заявляють клопотання про проведення психологічної експертизи для встановлення 

рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи неповнолітнього 

підозрюваного вже на етапі підготовчого судового розгляду або ж судового 

розгляду кримінального провадження. Так, наприклад, під час судового розгляду 

кримінального провадження № 12014080040000737 щодо неповнолітнього Д., 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 

121 КК України, захисник неповнолітнього заявив клопотання про повернення 

обвинувального акту прокурору відносно неповнолітнього Д., у зв’язку з тим, що 

під час досудового розслідування не залучався експерт для проведення 

психологічної експертизи для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис особи неповнолітнього обвинуваченого, які необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру [94]. 

Варто зазначити, що не встановлення під час досудового розслідування слідчим, 
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прокурором чи захисником рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис 

особи неповнолітнього підозрюваного, призводить лише до затягування 

здійснення кримінального провадження та порушення прав та законних інтересів 

неповнолітніх. А тому відповідні дані необхідно встановлювати ще в рамках 

досудового розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. 

Для вирішення питання про наявність у неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та 

його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати 

ними в конкретній ситуації захисник може ініціювати перед слідчим, прокурором 

чи самостійно залучити експертів для проведення комплексної психолого-

психіатричної експертизи (ч. 1 ст. 486 КПК України).  

 Саме комплексна психолого-психіатрична експертиза дозволить врахувати 

усі динамічні характеристики особи неповнолітнього, обумовлені фізичною і 

психічною незрілістю організму підлітка. Також у результаті її проведення можна 

встановити, яким чином психопатологічні прояви особи підлітка взаємопов'язані і 

взаємодіють зі звичайними рисами характеру, що зумовлені соціальною та 

фізичною незрілістю особи і не свідчать про її психопатологію [136, c. 189-190]. 

Тому перед комплексною психолого-психіатричною експертизою стоїть вельми 

«делікатне» завдання – встановити не тільки те, чи є неповнолітній осудним або 

неосудним, але і з'ясувати ступінь вікової та психологічної готовності особи 

усвідомлювати характер скоєних ним дій і керувати ними [134, c. 13-17].  

У ході підготовки матеріалів для експертного дослідження мають бути 

допитані батьки, педагоги, однолітки неповнолітнього обвинуваченого, а також 

витребувані характеристики з місця навчання та медичні документи з лікувальних 

установ за місцем проживання і навчання неповнолітнього. Для виявлення 

характеру психічних недоліків підозрюваного, обвинуваченого слідчий повинен 

надати у розпорядження експертів такі матеріали, які всебічно характеризують 

його особу і достовірно відображають фактичні обставини скоєного злочину. Тому 

призначенню та проведенню такої експертизи повинна передувати копітка робота 

слідчого по збору матеріалів, необхідних для дослідження, бо дати обґрунтований 
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та прозорий висновок про наявність психічних недоліків у обвинуваченого 

експерти можуть лише тоді, коли вони обстежують самого підозрюваного, 

обвинуваченого і проаналізують всі відомості про його поведінку, зафіксовані в 

матеріалах кримінального провадження [280, c. 35].  

Як бачимо, проведення психолого-психіатричної експертизи у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх має дуже важливе значення. Ось чому 

законодавець наголошує на обов’язковості її проведення (п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК 

України). Слід звернути увагу на те, що під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх захисники практично не заявляють 

клопотання про залучення експерта для проведення комплексної психолого-

психіатричної експертизи. Аналіз матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх дає підстави для висновку, що відповідні клопотання захисники 

заявляють в основному під час підготовчого судового розгляду кримінальних 

проваджень або ж під час судового розгляду кримінальних проваджень цієї 

категорії. Найбільш поширеними причинами цього є: незалучення слідчими, 

прокурорами під час досудового розслідування захисників; необґрунтовані 

відмови слідчих, прокурорів у погодженні клопотань захисників під час 

досудового розслідування; бездіяльність та низький професіоналізм захисників 

тощо. Окрім того, 38% опитаних адвокатів зазначали, що захисники не повинні 

встановлювати психічний стан неповнолітнього підозрюваного, оскільки такий 

обов’язок покладений на слідчого та прокурора (Додаток А, табл. А 22). Проте, з 

такою думкою не можна цілком погодитися, оскільки, згідно з ч. 1 ст. 47 КПК 

України, захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК 

України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, 

свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування 

обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи 

виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.  

Зважати треба й на те, що під час здійснення досудового розслідування 

слідчі, прокурори, маючи дані щодо наявності у неповнолітнього підозрюваного 

психічного захворювання, затримки психічного розвитку, його здатності повністю 
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або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, не в усіх випадках 

ініціюють питання щодо залучення експерта для проведення комплексної 

психолого-психіатричної експертизи. Так, наприклад, ухвалою колегії суддів 

Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 31.01.2014 р. було 

повернуте кримінальне провадження за підозрою неповнолітнього Т. у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, у зв’язку із 

непроведенням під час досудового розслідування психолого-психіатричної 

експертизи [93]. Така ситуація свідчить про неналежний рівень кваліфікації 

слідчих, прокурорів під час досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, що у свою чергу призводить до порушення прав та законних 

інтересів неповнолітніх у досудовому розслідуванні. На нашу думку, для 

забезпечення належного захисту прав та законних інтересів неповнолітніх 

підозрюваних та своєчасного отримання доказів у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх необхідно викласти ч. 1 ст. 486 КПК України у такій редакції: 

«Під час досудового розслідування та судового розгляду слідчий, прокурор, 

захисник, слідчий суддя, суд за наявності відповідних підстав зобов’язані 

з’ясувати наявність чи відсутність у неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та 

його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати 

ними шляхом залучення експерта для проведення комплексної психолого-

психіатричної експертизи». 

Слід звернути увагу на те, що захисники, складаючи клопотання про 

залучення експерта для проведення комплексної психолого-психіатричної 

експертизи, не завжди дотримуються положень ч. 2 ст. 244 КПК України, в який 

визначені вимоги до таких клопотань. Найчастіше такі порушення зумовлені не 

зазначенням захисниками: обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 

відомостей про експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій 

необхідно доручити проведення експертизи; виду експертного дослідження, що 
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необхідно провести, та переліку запитань, які необхідно поставити перед 

експертом.  

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень дають 

підстави для висновку, що при підготовці відповідних клопотань захисники у 

більшості випадків ставили перед експертом питання психіатричного характеру. У 

цілому такі питання мали традиційний характер і стосувалися психічного стану 

неповнолітньої особи, його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

Водночас, питання психологічного характеру були поставлені перед експертами 

лише у 66% із загальної кількості проаналізованих нами кримінальних 

проваджень, де проводилися комплексні психолого-психіатричні експертизи. 

Питання, які б стосувалися компетенції експертів-психологів, у клопотаннях не 

було. Тобто, у таких випадках експерти мали б усі підстави для проведення 

однорідної судово-психіатричної експертизи, а не комплексної психолого-

психіатричної експертизи. Звертає на себе увагу й те, що прокурори та судді не 

зажди виявляють такі порушення. У зв’язку з цим, захисникам, прокурорам, 

суддям потрібно більш сумлінно підходити до процедури підготовки клопотань 

щодо проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи. У разі, якщо 

предметом експертизи є суто психіатричні чи психологічні питання, то необхідно 

заявляти клопотання для проведення судово-психіатричної чи судово-

психологічної експертизи. 

Звертає на себе увагу й те, що на практиці непоодинокими є випадки, коли 

захисники, заявляючи клопотання про необхідність проведення повторної 

комплексної психолого-психіатричної експертизи, не приділяють належної уваги 

вивченню змісту вже наявних у матеріалах кримінальних проваджень висновків 

експертів. Так, наприклад, слідчий суддя Ізюмського міськрайонного суду 

Харківської області відмовив у задоволенні скарги захисника неповнолітнього В. на 

постанову слідчого СВ Ізюмського МВ ГУМВС України в Харківській області про 

відмову у задоволенні клопотання про призначення комплексної психолого-

психіатричної експертизи, оскільки питання, які ставив захисник до експерта у 
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своєму клопотанні, вже були вирішені під час проведення амбулаторної судово-

психіатричної експертизи [88].  

Як бачимо, на практиці виникає низка проблемних питань, пов’язаних з 

участю захисника як суб’єкта доказування у досудовому  розслідуванні 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час проведення слідчих 

(розшукових) дій. Основними проблемами є: порушення права захисника на 

конфіденційне побачення з неповнолітнім до першого допиту; незалучення 

слідчими, прокурорами захисників, законних представників неповнолітніх під час 

проведення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; допит 

слідчими, прокурорами неповнолітніх осіб, які вчинили протиправне діяння, але в 

силу свого віку не підлягають кримінальної відповідальності, в якості свідків, 

підозрюваних; недосконалість положень КПК України щодо порядку проведення 

допиту, обшуку, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю 

неповнолітнього; непроведення судово-медичних, психологічних, психіатричних, 

комплексних психолого-психіатричних експертиз під час досудового 

розслідування; бездіяльність та низький професіоналізм слідчих, прокурорів, 

захисників неповнолітніх. Наявність цих проблем призводить до неможливості 

захисника неповнолітнього підозрюваного належним чином реалізовувати свої 

повноваження як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні та 

забезпечувати ефективний захист прав та законних інтересів неповнолітніх у 

кримінальних провадженнях цієї категорії. Надані нами пропозиції щодо 

вирішення цих проблем, на нашу думку, підвищать ефективність діяльності 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх захисник має право отримувати докази або перевіряти вже 

отримані докази шляхом ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій (ч. 3 ст. 93 КПК України). Процесуальний порядок проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій передбачений главою 21 КПК України, а також 

Інструкцією “Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
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використання їх результатів у кримінальному провадженні”, затвердженою 

Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 

р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [184] (далі – Інструкція).  

 Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України та п. 1.6 Інструкції негласні слідчі 

(розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та 

методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК України. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у 

випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 260-264 

(в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269-272, 274 

КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

 Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України захисник має право звернутися до 

слідчого, прокурора з клопотанням про проведення відповідних негласних слідчих 

(розшукових) дій. Рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

слідчий, прокурор викладає в постанові, яка має відповідати вимогам ст. 246, 251 

КПК України, якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді, або в 

невідкладних випадках, передбачених ст. 250 КПК України. Якщо ж негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться з дозволу слідчого судді, то слідчий, прокурор 

подають йому відповідне клопотання. 

Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годин з моменту 

його отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала 

клопотання (ч. 1 ст. 248 КПК України). У клопотанні зазначаються:  

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;  

2) короткий виклад обставин злочину, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання;  
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3) правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) 

Кримінального кодексу України;  

4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести 

негласну слідчу (розшукову) дію;  

5) обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину;  

6) вид негласної слідчої (розшукової) дії та обґрунтування строку її 

проведення;  

7) обґрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та особу, 

яка його вчинила, в іншій спосіб;  

8) відомості залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні 

ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, 

телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо;  

9) обґрунтування можливості отримання під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими 

доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або 

встановлення осіб, які його вчинили (ч. 2 ст. 248 КПК України). 

За результатами такого розгляду слідчий суддя виносить ухвалу. Ухвала 

слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинна 

відповідати загальним вимогам досудових рішень, передбачених КПК України, а 

також містити відомості про:  

1) прокурора, слідчого, який звернувся з клопотанням;  

2) злочин, у зв’язку із досудовим розслідуванням якого постановляється 

ухвала;  

3) особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу 

(розшукову) дію;  

4) вид негласної слідчої (розшукової) дії та відомості залежно від виду 

негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально 

ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве 

обладнання тощо;  

5) строк дії ухвали (ч. 4 ст. 248 КПК України). 
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Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх свідчать про те, що найчастіше в цих провадженнях проводяться 

такі негласні слідчі (розшукові) дії, як аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК 

України); накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка (ст. 261-262 

КПК України); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 

263 КПК України); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 

КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 КПК України); установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 

270 КПК України). 

Відповідно до ч. 6 ст. 246 КПК України проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, 

або за його дорученням – уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 

України, органів Державної прикордонної служби України. За рішенням слідчого 

чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть 

залучатися також інші особи. Варто зазначити, що хоча й КПК України надає 

можливість слідчому, прокурору проводити негласні слідчі (розшукові) дії, разом 

із цим, окремими правниками цілком обґрунтовано зазначається, що у 98% 

негласні слідчі (розшукові) дії проводять відповідні співробітники оперативних та 

оперативно-технічних підрозділів. Це пояснюється тим, що в більшості випадків 

слідчі не володіють необхідними спеціальними знаннями та засобами для 

провадження відповідних негласних слідчих (розшукових) дій [263, c. 157]. Для 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий, прокурор надають 

доручення оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 
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Державної прикордонної служби України (ч. 1 ст. 41 КПК України), які під час 

виконання доручень слідчого, прокурора користуються повноваженнями слідчого 

(ч. 2 ст. 42 КПК України). 

Зважаючи на специфіку кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, 

слідчий, прокурор можуть доручати проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій працівникам підрозділів КМСД. Відповідно до п. 6.2 Інструкції “З організації 

роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей”, працівник підрозділу 

КМСД здійснює слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Він не має права 

здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні з власної ініціативи 

або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора [182]. Слід 

зазначити, що положення Інструкції “З організації роботи підрозділів кримінальної 

міліції у справах дітей” не в повній мірі відповідають положенням КПК України, 

оскільки у КПК України передбачено, що співробітник оперативного підрозділу 

виконує не лише доручення слідчого, а й прокурора (ч. 1 ст. 41 КПК України), 

водночас в Інструкції “З організації роботи підрозділів кримінальної міліції у 

справах дітей” зазначено лише про слідчого (п. 6.2). Звертає на себе увагу й те, що 

в Інструкції “З організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей” 

не передбачено, що при виконанні доручень слідчого працівник КМСД 

користується повноваженням слідчого, як це визначено ч. 2 ст. 41 КПК України. 

Окрім того, Інструкцією “З організації роботи підрозділів кримінальної міліції у 

справах дітей” не визначено, яким чином працівник підрозділу КМСД має 

фіксувати результати негласних слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на зазначене, 

з метою відповідності положень чинного кримінального процесуального 

законодавства України, а також можливості використання протоколів негласних 

слідчих (розшукових) дій в якості допустимих доказів, пропонуємо п. 6.2 

Інструкції “З організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей” 

викласти у такій редакції: “Працівник підрозділу кримінальної міліції у справах 

дітей здійснює слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а також інші 

процесуальні дії, в кримінальному провадженні за письмовим дорученням 
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слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора працівник 

підрозділу кримінальної міліції у справах дітей користується повноваженнями 

слідчого. Він не має права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 

провадженні з власної ініціативи або звертатися з клопотанням до слідчого судді 

чи прокурора”. 

Відповідно до ч. 1 ст. 252 КПК України фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації 

кримінального провадження, передбаченим КПК України. За результатами 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в 

разі необхідності долучаються додатки. Слід звернути увагу на те, що ні в ст. 252 

КПК України, ні в інших статтях глави 21 КПК України, не визначено на кого 

покладається обов’язок складати протокол проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. Проте п. 4.1. Інструкції передбачено, що протокол про хід і 

результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів) складається 

слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, в інших випадках – 

уповноваженим працівником оперативного підрозділу, і повинен відповідати 

загальним правилам фіксації кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 

104 КПК України, у вступній частині протоколу обов’язково повинно зазначатися 

відомості про особу, яка проводила процесуальну дію (прізвище, ім’я, по батькові). 

За результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, можемо зробити висновок, що протоколи проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій складають з порушенням вимог чинного кримінального 

процесуального законодавства, оскільки працівники КМСД для виконання 

доручення слідчого з урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій залучають на підставі свого завдання 

відповідні оперативні та оперативно-технічні підрозділи (п. 3.8. Інструкції). В 

зазначеному випадку негласну слідчу (розшукову) дію проводить співробітник 

оперативного та оперативно-технічного підрозділу, а сам протокол її проведення 

складає працівник КМСД, який виконував доручення слідчого, який згідно з 
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положень Інструкції “З організації роботи підрозділів кримінальної міліції у 

справах дітей” не наділений правом на їх складання. 

У таких випадках захисник, який ініціював проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, та який був ознайомлений з відповідними протоколами, за умови 

зняття відповідного грифу секретності з них уповноваженою особою, повинен 

заявляти клопотання про визнання таких доказів (протоколів проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій) недопустимих. Слушною у цьому контексті є 

позиція тих правників, які пропонують положення ст. 252 КПК України та 

Інструкції, доповнити наступним змістом: “Протокол про хід і результати 

проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів) складається слідчим, 

якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, у інших випадках – 

співробітником оперативного чи оперативно-технічного підрозділу, який проводив 

негласну слідчу (розшукову) дію” [263, c. 158]. Такий підхід, є цілком 

обґрунтований, проте, на нашу думку, для посилення гарантій визнання протоколів 

негласних слідчих (розшукових) дій в якості допустимих доказів, в клопотанні 

слідчого, прокурора та в ухвалі слідчого судді обов’язково необхідно зазначити 

відомості про особу, яка проводитиме негласну слідчу (розшукову) дію. Таким 

чином, вважаємо за доцільне ч. 2 ст. 248 КПК України доповнити п. 10, а ч. 4 ст. 

248 КПК України п. 6 такого змісту: “відомості про особу (осіб), яка проводитиме 

негласну слідчу (розшукову) дію”.  

Певні труднощі виникають у захисників й щодо можливості використання в 

якості доказів протоколів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. Так, відповідно до ч. 1 ст. 256 КПК України, 

протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування 

технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати 

проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування. 

При цьому в ч. 1 ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку встановленому КПК України. Таким 



 

 

141 

чином, можемо зробити висновок, що протоколи негласних слідчих (розшукових) 

дій можуть бути використані у кримінальному процесуальному доказування, якщо 

порядок їх отримання передбачений КПК України. Водночас, як слушно 

зазначають М. А. Погорецький та Д. Б. Сергєєва, окремі негласні слідчі 

(розшукові) дії не мають чітко встановленої процесуальної форми, оскільки це 

суперечить їх сутності як заходів, відомості про факт та методи проведення яких 

не підлягають розголошенню [168, c. 17;
 
164, c. 273; 201, c. 42;

 
208, c. 704]. 

Виходячи з цього, можливим є висновок про те, що фактичні дані, отримані в ході  

проведення негласних слідчих (розшукових) дій  не можуть становити зміст 

доказів у кримінальному провадженні, оскільки отримані не в порядку, 

передбаченому КПК України. З іншого ж боку, законодавець ставить знак рівності 

між доказами отриманими із дотриманням встановленої процесуальної форми (ч. 1 

ст. 86 КПК України) та доказами, отриманими в порядку, не передбаченому КПК 

України (ч. 1 ст. 256 КПК України). У цьому контексті слушними, на нашу думку, 

є пропозиції Д. Б. Сергєєвої, яка запропонувала доповнити ст. 86 КПК України ч. 2 

такого змісту: “Якщо порядок отримання доказу цим Кодексом не встановлений, 

то такий доказ повинен бути підтверджений сукупністю інших допустимих 

доказів”. Відповідно, ч. 2 ст. 86 КПК України у чинній редакції повинна бути ч. 3 

ст. 86 КПК України [208, c. 705]. 

Слід звернути увагу на те, що ні КПК України, ні Інструкцією не 

передбачений порядок ознайомлення прокурором захисника як ініціатора 

проведення негласної слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами. У 

зв’язку з цим, на практиці, прокурори такі рішення приймають за своїм розсудом. 

Виходячи зі свого процесуального інтересу в кримінальному судочинстві, 

прокурори необґрунтовано відмовляють стороні захисту в проведенні негласної 

слідчої (розшукового) дії, на що вказують 72% опитаних захисників, а також 64% 

суддів, чим позбавляють можливості сторону захисту отримати відповідні докази 

досить дієвим, а деколи й єдино можливим процесуальним засобом, про що 

слушно зазначають окремі правники [202, c. 215]. Варто зазначити, що результати 

проведеного власного опитування практичних працівників також підтверджують 
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вищенаведену проблему. Таку думку висловили 80% опитаних адвокатів та 74% 

суддів (Додаток А, табл. А 23). Наявність такої законодавчої прогалини не 

забезпечує належний рівень реалізації прав та законних інтересів неповнолітнього 

підозрюваного та його захисника у досудовому розслідуванні, оскільки 

підозрюваний, захисник мають право на ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування в порядку, передбаченому ст. 221 КПК України, та вимагати 

відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України. У зв’язку з цим, на нашу 

думку, в главі 21 КПК України та Інструкції потрібно передбачити процесуальний 

порядок ознайомлення прокурором захисника як ініціатора проведення негласної 

слідчої (розшукового) дії з її результатами. Запровадження такої норми 

забезпечить не лише захиснику можливість перевірки доказів на предмет їх 

допустимості, а створить належні гарантії щодо забезпечення належного захисту 

прав та законних інтересів неповнолітніх у досудовому розслідуванні. 

У діяльності захисника виникають також й інші проблеми, пов’язані з 

можливістю ним використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказування під час здійснення досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх. Так, за загальним правилом, слідчий, прокурор 

зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали 

досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про 

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії 

кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова 

у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого 

знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається (ч. 1 ст. 221 

КПК України). Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії (ч. 2 ст. 221 

КПК України). Водночас, згідно з ч. 3 ст. 254 КПК України, виготовлення копій 

протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них 

не допускається. Наявність такої правової колізії між вищезазначеними нормами, 
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негативно відображається у правозастосовчій практиці, на що наголосили 74% 

опитаних адвокатів та 62% суддів (Додаток А, табл. А 24), адже у такому випадку 

захисник опиняється у заздалегідь нерівному становищі, у порівняні зі стороною 

обвинувачення, оскільки остання не обмежується у праві робити копії або 

відображення будь-яких матеріалів, відомості в яких захисник, підозрюваний має 

намір використати як докази в суді (ч. 6 ст. 290 КПК України). Окрім того, це 

призводить до порушення змагальних засад кримінального провадження, адже 

згідно з ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні 

права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, 

скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК 

України.  

На нашу думку, положення ч. 3 ст. 254 КПК України потрібно виключити з 

КПК України, оскільки ч. 1 ст. 254 КПК України передбачено положення, 

відповідно до якого відомості про факт та методи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті 

їх проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в 

результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому ст. 290 КПК 

України. На практиці зазначене положення реалізується шляхом відбирання 

слідчим або прокурором від учасників кримінального провадження розписки про 

попередження щодо недопущення розголошення відомостей про факт та методи 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідна відмітка робиться у 

протоколі, що складається за результатами відкриття та ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України. За 

розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила 

оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або 

досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом 

порядку про обов’язок не розголошувати такі дані ч. 1 ст. 387 КК України 

передбачена кримінальна відповідальність. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо виокремити основні проблеми, 

пов’язані з участю захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 
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кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, а саме: відсутність у кримінальному процесуальному 

законодавстві порядку ознайомлення прокурором захисника як ініціатора 

проведення негласної слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами; 

наявність у КПК України заборони щодо виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них. 

 

 3.2. Отримання доказів захисником під час проведення інших 

процесуальних дій у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх  

   

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх має право не лише брати участь у проведенні 

слідчих (розшукових) дій для отримання або перевірки вже отриманих доказів, він 

також має право самостійно проводити окремі процесуальні дії. Такими 

процесуальними діями є витребування та отримання від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових 

та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, 

висновків ревізій та актів перевірок (ч. 3 ст. 93 КПК України) шляхом направлення 

адвокатського запиту; опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб за їх згодою (ч. 8 ст. 95 КПК України); тимчасовий доступ до речей і 

документів (глава 15 КПК України).  

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, дають підстави для висновку, що на практиці виникає низка 

проблемних питань, пов’язаних з отриманням доказів захисником за допомогою 

проведення відповідних процесуальних дій. У зв’язку з цим, викає необхідність у 

дослідженні цих проблемних питань та наданні науково-обґрунтованих пропозицій 

щодо їх вирішення. 

 Під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх захисник має право отримувати докази шляхом витребування 
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та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

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

документів, відомостей, висновків ревізій, актів перевірок (ч. 3 ст. 93 КПК 

України). Витребування – це звернення з вимогою про добровільне надання речей, 

документів, відомостей, які мають значення для кримінального провадження. 

Витребувати можливо, якщо достовірно відомо, що речі, документи, відомості 

знаходяться чи зберігаються в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у службових або 

фізичних осіб [64, c. 227]. О. В. Капліна стверджує, що у законі не вказано, в якій 

формі повинно відбуватися витребування – письмовій чи усній. Уявляється, що як 

представникам сторони обвинувачення, так і стороні захисту перевагу необхідно 

надавати письмовій формі, оскільки з одного боку, це дозволить надати 

спілкуванню офіційної форми, яка відповідає вимогам діловодства, забезпечить 

повагу та інтереси органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, а з другого – 

сприятиме отриманню доказів, які відповідають вимогам допустимості [64, c. 227]. 

З вищезазначеною позицією варто погодитися, адже законодавець хоч і надав 

захиснику право у такій спосіб отримувати докази, водночас не передбачив 

процесуальної форми проведення цієї дії у КПК України. На цьому неодноразово 

наголошувалося й в науковій літературі. Так, Л. Д. Удалова та В. В. Рожнова 

зазначили, що надання сторонам права на витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків 

експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ще не означає рівності в їх 

фактичному забезпеченні. Практика сьогодення засвідчує, що, якщо реалізація цих 

повноважень представниками сторони обвинувачення (насамперед прокурором, 

слідчим, керівником органу досудового розслідування), як правило, труднощів не 

викликає (через наявність системи заходів забезпечення, у тому числі заходів 

примусу), то представники сторони захисту (насамперед підозрюваний, 

обвинувачений, захисник), як правило, стикаються зі значними труднощами у 
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реалізації наданих повноважень щодо збирання фактичних даних. Ці труднощі 

обумовлені як відсутністю правової регламентації порядку реалізації наданих 

повноважень, так і дієвих гарантій їх виконання, а також низьким рівнем 

правосвідомості окремих фізичних і посадових осіб, які допускають свідоме 

ігнорування звернень і запитів, зокрема й адвокатських [252, c. 84].  

М. Є. Шумило вважає, що сторона захисту і потерпілий, з одного боку, 

наділяються правом збирання доказів, а з другого – способи їх збирання також 

позбавлені відповідної процесуальної форми (крім висновків експертів). У такий 

спосіб сторона захисту й потерпілий, використовуючи надані законом можливості, 

будуть мати у своєму розпорядженні предмети, документи, а не докази [278, c. 84].  

На недосконалість процесуальної форми витребування та отримання від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків ревізій, актів перевірок звернули свою увагу й інші правники [235, c. 81; 

220, c. 311; 163, c. 480; 208, c. 703]. 

Варто зазначити, що захисники у свої діяльності користуються не лише 

повноваженнями, що передбачені КПК України, а й тими, що визначені ЗУ “Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність”. Відповідно до ст. 20 ЗУ “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має 

право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики 

та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання 

договору про надання правової допомоги, зокрема: звертатися з адвокатськими 

запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних 

осіб (за згодою таких фізичних осіб). Згідно з ч. 1 ст. 24 ЗУ “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” адвокатський запит – письмове звернення адвоката до 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 

та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій 
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документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту [175]. 

Виходячи з вищенаведеного можемо зробити висновок, що витребування та 

отримання речей, копій документів, відомостей, висновків ревізій, актів перевірок 

здійснюється шляхом подання захисником (адвокатом) адвокатського запиту. 

Водночас, документи, отримані в результаті проведення цієї дії, не будуть 

визнаватися допустимими доказами у кримінальному провадженні, в тому числі й 

щодо неповнолітніх, оскільки вони отримані не в порядку, передбаченому КПК 

України. Таку ж думку висловили 58% опитаних слідчих та 44% прокурорів 

(Додаток А, табл. А 25).  

На наш погляд, з метою забезпечення визнання документів, отриманих у 

результаті подання захисником адвокатського запиту, допустимими доказами у 

кримінальному провадженні, в тому числі й щодо неповнолітніх, ч. 3 ст. 93 КПК 

України потрібно доповнити абз. 2 такого змісту: “Витребування та отримання 

захисником від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

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

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок 

здійснюються шляхом подання адвокатського запиту, в порядку передбаченому 

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність””. 

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, а також опитування практичних працівників, можемо зробити 

висновок, що під час досудового розслідування кримінальних проваджень цієї 

категорії захисник звертається з адвокатськими запитами до закладів охорони 

здоров’я, шкіл та інших органів чи установ про надання медичних карток, довідок, 

актів, висновків для встановлення стану здоров’я неповнолітнього, рівня його 

розвитку, інших соціально-психологічних рис. Проте, на практиці досить часто 

захисники неповнолітніх при направленні ними адвокатських запитів до закладів 

охорони здоров’я отримують від них відмови у наданні такої інформації. В 

окремих випадках такі відмови були зумовлені тим, що захисники не додавали до 

адвокатських запитів копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, 

ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 
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безоплатної правової допомоги, які згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 24 ЗУ “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”, є обов’язковими документами, що мають бути подані 

адвокатом із адвокатським запитом. Водночас, у більшості випадків такі відмови 

були обґрунтовані тим, що відповідна інформація становить лікарську таємницю, 

про що зазначили 84% опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А 26). 

Варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 286 ЦК України [262] та ст. 39-1 

ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров'я” [158] фізична особа має 

право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. 

Згідно з ч. 2 ст. 39 ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я” лише 

батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання 

інформації про стан здоров’я дитини або підопічного [158].  

Рішенням КСУ у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48  

ЗУ “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа 

К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р. № 5-зп [194] визначено, що медична інформація, 

тобто свідчення про стан здоров'я людини, історію її хвороби, про мету  

запропонованих  досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, в тому числі і про наявність ризику для життя і здоров'я, за своїм 

правовим режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим 

доступом. Лікар зобов'язаний на вимогу пацієнта, членів його сім'ї або законних 

представників надати їм таку інформацію повністю і в доступній формі [194]. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що чинне 

законодавство України не передбачає можливості надання відомостей про стан 

здоров’я неповнолітньої особи захиснику, оскільки такі відомості становлять 

лікарську таємницю. Проте, надання таких відомостей захиснику може не лише 

вплинути на пом’якшення покарання чи обрання належних запобіжних заходів, а в 

окремих випадках – винесення судом виправдувального вироку. У зв’язку з цим, 

на нашу думку, ст. 39 ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та 

главу 38 КПК України потрібно доповнити таким положенням: “Захисник, що 

здійснює захист неповнолітнього у кримінальному провадженні, має право на 
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отримання інформації про стан його здоров'я, історію хвороби, мету  

запропонованих  досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, наявність ризику для життя і здоров'я неповнолітнього. Для 

отримання відповідної інформації захисник повинен подати адвокатський запит, до 

якого додаються письмова згода законних представників на отримання відповідної 

інформації, посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від 

захисника подання разом з адвокатським запитом інших документів 

забороняється”.  

Певні труднощі у захисників як суб’єктів доказування виникають й при 

направленні ними адвокатських запитів до підрозділів КМСД для отримання 

інформації щодо умов життя та виховання неповнолітнього та інших даних, що 

його стосуються.  

Слід зазначити, що підрозділи КМСД, згідно з п. 4.1. Наказу МВС “Про 

затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у 

справах дітей” ведуть профілактичний облік дітей. Профілактичний облік дітей – 

система профілактично-наглядових заходів з метою фіксації відомостей про 

дитину, яка вчинила адміністративні, кримінальні правопорушення, проведення 

індивідуальної профілактики та здійснення контролю за її поведінкою. За 

наявності підстав, визначених в п. 4.4 Наказу МВС “Про затвердження Інструкції з 

організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей”, для 

поставлення дитини на профілактичний облік працівник підрозділу КМСД у 

триденний строк виносить мотивовану постанову про поставлення на 

профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи. В 

обліково-профілактичній справі містяться відомості про вчинення неповнолітнім 

адміністративного чи кримінального правопорушення; яким закладом охорони 

здоров’я встановлено діагноз “наркоманія”, “токсикоманія”, “алкоголізм”; 

характеристики з місця проживання, навчання або роботи тощо (п. 4.9 Наказу 
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МВС “Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної 

міліції у справах дітей”). 

Водночас, відповідний Наказ не містить положення, відповідно до якого 

підрозділи КМСД, зобов’язані надавати захисникам інформацію щодо 

неповнолітньої особи у разі подання ними адвокатських запитів. У зв’язку з цим, 

підрозділи КМСД досить часто відмовляють захисникам у наданні такої 

інформації. Таку думку висловили 48% опитаних адвокатів. У більшості випадків 

такі відмови обґрунтовані тим, що відповідна інформація є конфіденційною, а 

тому розголошенню не підлягає (Додаток А, табл. А 27). Зважаючи на зазначене, 

на наш погляд, Наказ МВС “Про затвердження Інструкції з організації роботи 

підрозділів кримінальної міліції у справах дітей” потрібно доповнити таким 

положенням: “Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей зобов’язані 

надавати захиснику, що здійснює захист неповнолітньої особи у кримінальному 

провадженні, інформацію, що стосується неповнолітнього, у разі поданням ним 

адвокатського запиту. До адвокатського запиту додаються письмова згода 

законних представників на отримання відповідної інформації, посвідчені 

адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера 

або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. Вимагати від захисника подання разом з адвокатським запитом 

інших документів забороняється”.  

Варто зазначити, що захисник, здійснюючи витребування від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних документів, отримує від них їх копії. Як 

показують результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а 

також опитування практичних працівників, судді в переважній більшості випадків 

відповідні копії документів не визнають процесуальним джерелом доказів, 

оскільки згідно з ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

зобов’язані надати суду оригінал документа. Виключення з цього правила 

передбачені ч. 4 ст. 99 КПК України, відповідно до якої дублікат документа 
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(документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал) може бути 

визнаний судом як оригінал документа. Для підтвердження змісту документа 

можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо: 1) оригінал документа 

втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини 

потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не може бути 

отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) оригінал документа 

знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не 

надає його на запит іншої сторони (ч. 5 ст. 99 КПК України). 

Таким чином можемо зробити висновок, що між положеннями ч. 3 ст. 93 

КПК України та ч. 3, 4, 5 ст. 99 КПК України є певні неузгодженості, адже з 

одного боку, КПК України закріплює право захисника на отримання копій 

документів, а з іншого – відповідні документи не матимуть процесуального 

статусу доказів (ч. 3 ст. 93 КПК України), оскільки до суду потрібно надавати 

лише оригінали цих документів (ч. 3 ст. 99 КПК України). На нашу думку, 

враховуючи те, що суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, повинен 

створювати необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та 

виконання процесуальних обов’язків (ч. 6 ст. 22 КПК України), при поданні 

захисником копії відповідних документів, у випадку їх належності кримінальному 

провадженню, зобов’язаний витребувати від відповідних органів, установ чи 

організації оригінали цих документів. Таким чином, пропонуємо ч. 3 ст. 99 КПК 

України доповнити абз. 2 такого змісту: “У разі подання захисником копій 

документів, отриманих в порядку передбаченому ч. 3 ст. 93 цього Кодексу, за 

умови їх належності кримінальному провадженню, суд зобов’язаний витребувати 

оригінали цих документів”.  

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, захисник, згідно з ч. 8 ст. 95 КПК України та 

п. 7 ч. 1 ст. 20 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, має право опитувати 

учасників кримінального провадження та інших осіб, за їх згодою. Як слушно 

зазначає Н. М. Обрізан, завдяки цьому праву він має можливість поговорити з 

особами, які можуть спростувати або пом’якшити обвинувачення, і надалі 
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клопотати про виклик та допит як свідків певних осіб, і він знає, про що, хоча б 

приблизно, вони будуть говорити [153, c. 153].  

У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх захисник у результаті 

проведення опитування учасників кримінального провадження та інших осіб 

(батьків, близьких родичів, вчителів, друзів тощо) може з’ясувати таку інформацію 

як: стан здоров’я неповнолітнього (наявність чи відсутність у нього фізичних чи 

психічних захворювань), його характер, наявність чи відсутність шкідливих 

звичок, його успішність, поведінку під час навчання, в домашніх умовах, в колі 

друзів, умови життя та виховання неповнолітнього, осіб, які могли б негативно 

вплинути на нього та, як результат, схилити до вчинення ним кримінального 

правопорушення. Не дивлячись на зазначене, 84% опитаних адвокатів вважають, 

що відповідне право захисника є малоефективним, оскільки, згідно з ч. 8 ст. 95 

КПК України, відповідні пояснення не є джерелом доказів у кримінальному 

провадженні (Додаток А, табл. А 28). Як правило, отримана у такий спосіб 

інформація, стає підставою для подання захисником клопотання слідчому, 

прокурору про проведення допиту відповідних осіб (наприклад, батьків, близьких 

родичів, вчителів, друзів тощо) в якості свідків. На нашу думку, підхід 

законодавця є дещо дискусійним та таким, що не відповідає змагальним засадам 

кримінального провадження (ч. 1, 2 ст. 22 КПК України). У зв’язку з цим, 

поясненням учасників кримінального провадження та інших осіб, отриманих 

захисником у рамках кримінального провадження, потрібно надати статусу доказів 

[111, c. 405]. Таку позицію підтримуються 88% опитаних адвокатів (Додаток А, 

табл. А 29). Варто зазначити, що окремі процесуалісти також наголошують на 

такій необхідності [235, c. 82]. Проте, у КПК України повинні бути закріплені 

належні гарантії щодо отримання захисником у такий спосіб доказів під час 

досудового розслідування кримінальних проваджень, в тому числі й щодо 

неповнолітніх. 

З цього приводу окремі правники пропонували запровадження спеціальної 

процесуальної форми проведення захисником опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб.  
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Я. П. Зейкан, зазначає, що формами фіксації опитування громадян адвокатом 

можуть бути і письмові записи, і аудіозапис та інші види фіксування певних даних. 

Водночас, на думку вченого, щоб перетворити їх на доказ, очевидно, необхідно заявити 

клопотання про допит опитаних осіб як свідків. Для цього необхідно надати матеріали 

захисту... у вигляді додатку до клопотання про вчинення тих чи інших слідчих та 

судових дій...” [56, с. 299-301]. А. Д. Гєров вважає, що незалежно ні від того, хто 

погодився і повідомив захиснику відомості при опитуванні, ні від того, яким чином вони 

закріплені та зафіксовані, самі по собі ці відомості, уже будучи отримані адвокатом, 

доказами не є до тих пір, поки їх в усній формі не відтворив на допиті у дізнавача, 

слідчого, прокурора і в суді носій цих відомостей як свідок, потерпілий... При цьому, 

щоби виключити можливість відмови органів кримінального переслідування, долучення 

до матеріалів справи протоколу опитування особи, здійсненого адвокатом-захисником, 

доцільно заявити клопотання про допит свідка з участю адвоката-захисника, при цьому 

додавати до клопотання протокол здійсненого адвокатом-захисником опитування” [30,с. 

105-106]. 

М. Громов, Н. Луговець, Є. Межуєва, Н. Царьова, А. Черкасов зазначають 

про необхідність присутності при опитуванні захисником понятих [137, с. 26]. Є. 

Карякін стверджує, що при проведенні опитування повинна бути присутня особа, 

яка користується довірою та виступає гарантом фіксації ходу цієї дії [71, с. 57]. Г. 

Беньягуєв, М. Маркуш, В. Руднєв, О. Сурдукова пропонують в якості такого 

гаранта залучати нотаріуса, який після закінчення опитування прошиває та завіряє 

його протокол і робить запис у реєстраційній книзі [135, с. 108; 197, с. 28-29; 228, 

с.13]. Е. Мурад’ян зазначає про необхідність присутності під час опитування 

захисником як нотаріуса, так і понятих [146, с.17-18]. Г. Алєйніков вбачає 

доцільність у посвідченні підпису особи, яка надала пояснення, печаткою 

адвоката, підприємств, установ, організацій, де працює або навчається особа [1, с. 

102-103]. 

Вирішуючи питання щодо необхідності розробки й закріплення окремої 

процесуальної форми збирання захисником відомостей про факти, 

В. М. Тертишник зазначає, що закономірності пізнавальної діяльності єдині як для 
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захисника, так і для слідчого або суду. Єдність змісту визначає і єдність форми 

[239, с. 280], тому, на думку вченого, спроби винайти будь-яку спеціальну форму 

діяльності захисника по збиранню та дослідженню доказів можуть привести до 

невиправданої ерозії існуючої та певною мірою апробованої процесуальної форми 

і закріплених у законі процесуальних гарантій [238, с. 130]. Погоджуючись з такою 

позицією, С. О. Ковальчук слушно відзначає, що збирання захисником відомостей 

про факти шляхом проведення опитування повинно відбуватися із дотриманням 

встановлених КПК України вимог щодо провадження допиту свідка, потерпілого, з 

урахуванням специфіки процесуального статусу захисника, з огляду на який він не 

має владних повноважень і не може застосовувати заходи процесуального 

примусу. Тому захисник не вправі використовувати привід особи для провадження 

опитування та може провести таку процесуальну дію лише за згоди опитуваної 

особи і без роз’яснення їй відповідальності за відмову давати показання (при 

опитуванні особи в якості свідка) та за дачу завідома неправдивих показань [75, c. 

71]. 

Водночас, виникає питання, яким чином захисник повинен фіксувати 

результати проведеного опитування. З цього приводу, окремі вчені пропонують за 

результатами проведення опитування складати акт поясненням [2, с. 114]. Більш 

поширеним є другий підхід, відповідно до якого за результатами проведення 

захисником опитування повинен складатися протокол [71, с. 57;
 
159, с. 63; 171, с. 

177]. На думку В. О. Попелюшка протокол опитування обов’язково повинен бути 

письмовим, а якщо опитування супроводжувалося технічним записом – з відповідним 

додатком до нього. В протоколі опитування щонайменше має бути зазначено: місце і 

дату його складання; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, інші необхідні дані про 

захисника; прізвище, ім’я, по батькові опитаної особи, її адресу; якщо при опитуванні 

були присутні інші особи – необхідні дані про цих осіб; якщо опитування су-

проводжувалося із застосуванням технічних засобів – відповідні дані про технічний 

засіб; відомості про роз’яснення особі її прав; зміст розповіді особи, викладений нею 

власноручно чи з її слів захисником від першої особи; запитання захисника та відповіді 

на них, якщо такі мали місце; час початку та закінчення опитування; посвідчення 
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протоколу підписами особи та захисника в цілому та кожного аркушу [172, c. 368]. При 

цьому, за для забезпечення достовірності інформації, що знаходиться у протоколі 

опитування, опитувана особа повинна підписати кожну сторінку відповідного 

протоколу. 

В опитуваного слід також з’ясувати та відобразити це в протоколі, чи бажає він 

давати показання як свідок на досудовому слідстві та в суді. Все це може знадобитися як 

при вирішенні питання про визнання допустимим протоколу опитування слідчим чи 

судом як доказу (допустимим до справи “новим матеріалом” в апеляційному чи 

касаційному суді), так і для оцінки достовірності викладених у ньому відомостей через 

істотні суперечності між поясненнями опитаної особи захисником (за аналогією 

протоколу допиту свідка) та її показаннями як свідка в процесі подальшого провадження 

справи. При опитуванні особа може подати захисникові документи, предмети, що 

стосуються обставин справи. Про це також обов’язково має бути зазначено в протоколі. 

При цьому предмети слід ретельно оглянути, детально описати в протоколі опитування 

чи в окремому протоколі подання-прийняття предмета, по можливості сфотографувати і 

долучити до протоколу опитування або окремого протоколу як додатки [172, c. 368].  

Виходячи з вищезазначеного, на нашу думку, у КПК України потрібно 

передбачити норму, відповідно до якої за результатами проведеного опитування 

захисник складатиме відповідний протоколи, який повинен відповідати загальним 

вимогам, що ставляться до протоколів (ст. 104 КПК України). 

 Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх має право отримувати докази шляхом 

застосування тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасовий доступ до 

речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, 

правове регулювання якого визначене главою 15 КПК України (ст. 159-166).  

 Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і 

документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, 

зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до 

електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем 
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зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких 

електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах 

систем зв’язку, без їх вилучення (ч. 2 ст. 159 КПК України). 

 Виходячи зі змісту положень ч. 1 ст. 159 КПК України, можемо зробити 

висновок, що у результаті застосування тимчасового доступу до речей і документів 

захисник має право: 

1) ознайомитися з відповідними речами і документами;  

2) зробити копії відповідних речей і документів, в тому числі й інформації, 

що міститься на електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних 

терміналів систем зв’язку;  

3) вилучити відповідні речі і документи. 

Як справедливо зазначають І. В. Гловюк та А. В. Андрусенко, КПК не надає 

чіткого переліку об’єктів, щодо яких може бути надано тимчасовий доступ [33, c. 

294]. Згідно з п. 18 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ “Про деякі питання здійснення слідчим 

суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження”, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і 

документів слід враховувати, що, беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та 

3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу 

збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під 

час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, 

якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає 

добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави 

вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання 

відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або 

документи; 2) речі та документи, згідно зі ст. 162 КПК України, містять 

охоронювану законом таємницю, і таке вилучення необхідне для досягнення мети 

застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального 

провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх 
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добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої 

главою 15 КПК [178]. Таким чином, можливість витребування предметів і 

документів без застосування процедури тимчасового доступу пов’язується із їх 

добровільним наданням володільцем, а також відсутністю підстав вважати, що 

володілець речей і документів намагатиметься змінити або знищити відповідні 

речі або документи після отримання запиту [33, c. 294]. Тобто тимчасовий доступ 

до речей і документів повинен бути застосований лише у тому випадку, коли 

захисник, як і всі інші ініціатори цієї процесуальної дії, використали всі можливі 

засоби отримання доказів, що передбачені ст. 93 КПК України. Отже, тимчасовий 

доступ до речей і документів є заходом забезпечення отримання доказів у 

кримінальному провадженні. 

Досліджуючи питання тимчасового доступу до речей і документів 

захисником у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, варто зазначити, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ вважає, що з клопотаннями про тимчасовий 

доступ до речей і документів, як правило, звертається сторона кримінального 

провадження з боку обвинувачення – слідчі та прокурори, в той час як випадки 

звернення до слідчих суддів з такими клопотаннями сторони кримінального 

провадження з боку захисту (перш за все, це стосується захисників підозрюваних), 

є поодинокими, незважаючи на те, що закріплення в КПК норми, яка надає стороні 

кримінального провадження з боку захисту таке право, було спрямоване на 

впровадження механізму реалізації змагальності сторін та свободи в поданні ними 

до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості [178]. За 

результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, можемо зробити висновок, що лише у 28% із загальної кількості 

вивчених нами кримінальних проваджень, захисники неповнолітніх зверталися з 

відповідними клопотаннями під час досудового розслідування до слідчих суддів. 

Такий низький показник використання захисником права на отримання доказів 

шляхом тимчасового доступу до речей і документів у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх зумовлений тим, що: 1) захисники 
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неповнолітніх обмежуються лише їхнім правом щодо отримання доказів шляхом 

подання адвокатських запитів та ініціювання проведення слідчих (розшукових) 

дій; 2) слідчі, прокурори не забезпечують неповнолітніх захисниками у 

досудовому розслідуванні. Як вже нами було зазначено вище, досить часто 

захисникам відмовляють у наданні інформації на адвокатський запит, а 

ініціювання захисником проведення слідчих (розшукових) дій лише призводить до 

розкриття планів захисника слідчому, прокурору. Окрім того, слідчі, прокурори не 

завжди задовольняють клопотання про проведення відповідних слідчих 

(розшукових) дій, про що нами вже було зазначено в підрозділі 1.2., або ж 

порушують процесуальний порядок їх проведення, на що нами була звернута увага 

у підрозділі 3.1. У зв’язку з цим, захисники повинні використовувати всі можливі 

способи отримання доказів у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, в тому числі й можливість тимчасового доступу до речей і 

документів. 

Варто зазначити, що отримання доказів захисником, в тому числі й шляхом 

тимчасового доступу до речей і документів, багато в чому залежить від рівня 

надання кваліфікованої юридичної допомоги неповнолітньому підозрюваному: 

наявних теоретичних знань, стажу адвокатської практики тощо. Водночас, 

результати проведеного опитування практичних працівників дають підстави для 

висновку, що у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх в основному беруть захисники, адвокатська практика яких складає 

не більше одного року. Таку думку висловили 52% опитаних слідчих, 66% 

прокурорів, 62% адвокатів та 70% суддів (Додаток А, табл. А 30). А тому, у такій 

ситуації неможливо вести мову про належний рівень реалізації права 

неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) на отримання кваліфікованої 

юридичної допомоги від захисника.  Враховуючи те, що досудове розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх здійснюють спеціально 

уповноважені слідчі, які мають стаж слідчої практики не менше 3 років, а 

адвокатом може бути фізична особа, яка має стаж роботи в галузі права не менше 

двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, на нашу думку, у 
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кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх повинні брати участь лише ті 

захисники, які мають стаж адвокатської практики не менше двох років та 

спеціальну адвокатську підготовку. Ефективність здійснення захисником 

доказування та захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх 

підозрюваних у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх залежить не лише від його професійності та стажу адвокатської 

практики. Окрім цього, захисник неповнолітніх також повинен мати відповідні 

педагогічні знання та навички, бути обізнаним в особливостях психології 

неповнолітніх. Для цього Академії адвокатури України спільно з Радою адвокатів 

України необхідно розробити відповідні курси підвищення кваліфікації, тренінги 

тощо. У зв’язку з цим, пропонується доповнити ст. 484 КПК України таким 

положенням: «У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх як захисники 

допускаються адвокати, які мають стаж адвокатської практики не менше двох 

років та спеціальну підготовку». Запровадження цієї норми не лише забезпечить 

ефективне доказування у кримінальних провадженнях цієї категорії, а також й 

належний захист прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх підозрюваних у 

досудовому розслідуванні. 

Повертаючись до розгляду питання щодо отримання доказів захисником у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх шляхом 

тимчасового доступу до речей і документів, слід зазначити, що для здійснення цієї 

процесуальної дії захисник повинен звернутися до слідчого судді із відповідним 

клопотанням. У клопотанні, згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, зазначаються такі 

відомості: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку 

з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких 

планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або 

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) 

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному 

провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в 
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речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які 

передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, 

якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. 

За результатами проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх, а також опитування практичних працівників, можемо зробити 

висновок, що захисники при підготовці відповідних клопотань не зажди 

дотримуються положень ч. 2 ст. 160 КПК України.  Як результат, це призводить до 

прийняття слідчими суддями ухвал про відмову у тимчасовому доступі до речей і 

документів. Основними причинами цього є: 1) ненадання будь-яких доказів щодо 

необхідності тимчасового доступу до речей і документів; 2) відсутність інформації 

щодо ідентифікуючих ознак даних речей і документів; 3) незазначення назви, 

адреси установ, підприємств чи організацій, у володінні яких знаходяться речі і 

документи; 4) відсутність чітко визначеного переліку речей і документів, доступ 

до яких планується отримати; 5) відсутність належного обґрунтування підстав та 

доведення, що речі і документи можуть знаходитись у володінні особи; 6) із змісту 

клопотання незрозуміло для встановлення яких обставин кримінального 

провадження (ст. 91, 485 КПК України) мають значення вказані в клопотанні 

документи; 7) відсутність у клопотанні даних щодо отримання цих речей і 

документів іншими засобами отримання доказів; 8) речі і документи, зазначені у 

клопотанні захисників, містять охоронювану законом таємницю (лікарську, 

банківську тощо). Виходячи із зазначеного, захисникам потрібно більш уважно 

підходити до підготовки клопотань щодо тимчасового доступу до речей і 

документів, адже прийняття слідчим суддею ухвали про відмову у тимчасовому 

доступі до речей і документів може негативно відобразитися на своєчасності 

отримання відповідної інформації чи взагалі до прийняття рішення, що призведе 

до порушення прав та інтересів неповнолітнього. 

Варто зазначити, що у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

захисники найчастіше подають клопотання про доступ до речей і документів, що 
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містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України). Як показує 

практика, така інформація може становити лікарську таємницю (історію хвороби, 

медичну картки або інформацію про стан здоров’я неповнолітнього тощо); 

банківську таємницю (відомості про банківські рахунки неповнолітнього, рух 

коштів на них, операції, що були проведені на користь неповнолітнього тощо); 

інформацію, що знаходиться у провайдерів та операторів телекомунікацій (зміст 

телефонних розмов неповнолітнього) тощо. Отримання доступу захисником до 

відповідної інформації надасть можливість йому встановити обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (ч. 1 

ст. 485 КПК України). Водночас, як показує практика, своєчасно отримати доступ 

до відповідних документів не завжди можливо. Однією з причин цього є 

тривалість процедури розгляду слідчим суддею відповідних клопотань. Це 

пов’язано з тим, що слідчі судді призначають до розгляду такі клопотання лише 

через декілька днів після отримання клопотань, мотивуючи це необхідністю 

виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи 

[265, c. 47], адже за загальним правилом, після отримання клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик 

особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (ч. 1 ст. 163 КПК 

України). Наприклад, щоб отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ 

до відомостей про відкриті банківські рахунки, рух коштів по них, кредитні 

справи, що зберігаються у банківських установах, необхідно дочекатись явки до 

суду представника банківської установи. При цьому явка до органу досудового 

розслідування та суду такого представника установи, що не має представництва у 

регіоні, де здійснюється розслідування, виглядає сумнівною (ніяким чином не 

гарантованою) [232, c. 184]. Інша типова проблемна ситуація виникає, коли 

володільцем інформації є, наприклад, оператор або провайдер телекомунікацій. 

Важко уявити скільки разів на день необхідно викликати до слідчого судді 

представника оператора зв'язку, якщо в умовах великого міста щодня органам 

досудового розслідування необхідно отримати близько тисячі трафіків (інформація 

про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості тощо) 



 

 

162 

[205, c. 255]. Зважати треба й на те, що в окремих випадках присутність 

представників операторів мобільного зв’язку неможлива при розгляді відповідних 

клопотань через відсутність у більшості регіонів держави таких представників 

[269, c. 182]. 

Слід звернути увагу на те, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є 

перешкодою для розгляду клопотання неприбуття за судовим викликом особи, у 

володінні якої знаходяться речі і документи, лише без поважних причин або у 

випадку неповідомлення нею про причини неприбуття. Дії слідчого судді та 

захисника, що подав відповідне клопотання у випадку повідомлення особою – 

володільцем речей чи документів про фізичну неможливість прибуття до слідчого 

судді законодавчо не врегульовані. Виходячи з зазначеного, пропонуємо ч. 4 ст. 

163 КПК України викласти у такій редакції: “Слідчий суддя, суд розглядає 

клопотання за участю сторони, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої 

знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї 

статті. Клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі і 

документи, у разі неприбуття нею без поважних причин, неповідомлення нею про 

причини неприбуття, а також у разі надання нею письмової згоди на розгляд 

клопотання без її присутності”. 

Проблемним також є  питання щодо застосування захисником тимчасового 

доступу до речей і документів та їх вилучення. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України 

вилучати документи під час застосування тимчасового доступу до речей і 

документів мають право як сторона захисту, так і сторона обвинувачення. Але на 

відміну від органів досудового розслідування, яких законодавець зобов’язує 

забезпечити зберігання вилученого майна (ч. 4 ст. 168 КПК України), сторона 

захисту таких обов’язків не несе (принаймні такий обов’язок безпосередньо не 

передбачений), про що слушно зазначає О. Ю. Татаров [233, c. 118]. В. А. Люліч з 

цього приводу зазначає, що якщо тимчасовий доступ до речей і документів, а 

також їх виїмка, проведені за клопотанням слідчого, прокурора, оформляються 

відповідним протоколом, то захисник, маючи відповідне право, не може його 

реалізувати за відсутністю процедури проведення таких дій та форми їх фіксації. І 
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тут можуть виникнути питання щодо визнання вилучених у такий спосіб 

захисником речей і документів допустимими доказами у кримінальному 

провадженні, оскільки вилучені в результаті тимчасового доступу речі і документи 

повинні бути певним чином долучені до матеріалів кримінального провадження, а 

процедура їх вилучення повинна пройти відповідне процесуальне закріплення 

[128].  

Постановою КМУ від 19.11.2012 р. № 1104 затверджений «Порядок 

зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної 

переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і 

пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального 

провадження». Відповідно до п. 8 цієї постанови відповідальним за зберігання 

речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального 

провадження, є слідчий, який здійснює таке провадження. Відповідальною за 

зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі є 

посадова особа органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що 

призначається наказом керівника такого органу або слідчого підрозділу відповідно 

до повноважень (далі – відповідальна особа). З числа посадових осіб органу, у 

складі якого функціонує слідчий підрозділ, призначається також особа, яка 

заміщує відповідальну особу в разі її відпустки, відрядження чи тривалої 

відсутності з інших причин, та особа, в якої на відповідальному зберіганні 

знаходиться дублікат ключів від обладнаного приміщення чи спеціального сейфа. 

Таким чином, можемо зробити висновок, обов’язок зберігання речових доказів та 

тимчасово вилученого майна покладається на слідчих та осіб слідчого підрозділу, 

відповідальних за збереження речових доказів.  

Водночас, ні вищезазначеним порядком, ні іншими нормативно-правовими 

актами не передбачений порядок зберігання речових доказів захисником. Варто 

зазначити, що наявність цієї прогалини у чинному законодавстві України 

призводить до того, що окремі захисники, які лише починають здійснювати 

адвокатську діяльність, у силу свого низького професійного досвіду 

пошкоджують, а в деяких випадках й знищують вилучене ними майно, на що 
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вказують 62% опитаних слідчих, 54% прокурорів, 24% адвокатів та 56% суддів 

(Додаток А, табл. А 31). А це, в свою чергу, призводить до неможливості 

використання захисником в якості доказів відповідних документів, і як результат – 

до неналежного захисту прав та законних інтересів неповнолітніх. У зв’язку з цим, 

в чинному законодавстві України потрібно передбачити порядок, відповідно до 

якого, слідчий суддя при винесенні ухвали про вилучення речей чи документів у 

ході тимчасового доступу до речей і документів за клопотанням захисника 

неповнолітнього чи законних представників доручатиме його проведення 

підрозділам КМСД. Подальше вилучення майна повинно здійснюватися за участю 

захисника неповнолітнього, законних представників, які отримують доступ до 

речей і документів. Окрім того, пропонується закріпити норму, згідно з якою 

обов’язок зберігання речей і документів, вилучених у результаті застосування 

тимчасового доступу до речей і документів за клопотанням захисника, законних 

представників неповнолітнього, покладатиметься на підрозділи КМСД. 

Варто зазначити, що на практиці трапляються випадки, коли захисники 

неповнолітніх при застосуванні тимчасового доступу до речей і документів 

отримують відмову від власників відповідних речей і документів у доступі до них. 

Зазначимо, що згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про 

тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням 

сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і 

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на 

проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та 

вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення 

обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає 

забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за 

місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за 

клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК 

України  (ч. 2 ст. 166 КПК України). Як показує практика, найчастіше слідчі судді 

доручають проведення такого обшуку слідчим, які спеціально уповноважені 

керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових 
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розслідувань щодо неповнолітніх та які здійснюють досудове розслідування у 

відповідних кримінальних провадженнях. Водночас, враховуючи те, що слідчий є 

суб’єктом сторони обвинувачення, діяльність якого направлена на виявлення лише 

обвинувальних доказів, незважаючи на те, що КПК України зобов’язує його 

виявляти й виправдувальні докази (ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 223 КПК України), здійснення 

ним відповідної процесуальної дії лише призведе до обізнаності в планах 

захисника. Зважати треба й на те, що саме слідчі під час здійснення досудового 

розслідування найчастіше порушують права та інтереси неповнолітніх у 

кримінальному провадженні, про що нами було зазначено в підрозділі 3.1. У 

зв’язку з цим, на наш погляд, відповідні обшуки повинні проводити підрозділи 

КМСД. Зважаючи на зазначене, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 166 КПК України 

абз. 2 такого змісту: “У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, у разі 

якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, 

слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення підрозділам КМСД за 

місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за 

клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього 

Кодексу”. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що отримання доказів захисником 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час 

проведення інших процесуальних дій характеризується низкою проблемних 

питань, основними з яких є: відсутність в КПК України процесуальної форми 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб 

речей, копій документів, відомостей, висновків ревізій, актів перевірок 

захисником; недосконалість процесуальної форми отримання доказів захисником 

шляхом подання адвокатського запиту; невизнання судами копій документів, 

поданих захисником, доказами у кримінальному провадженні; недосконалість 

процесуальної форми отримання доказів захисником шляхом проведення 

опитування учасників кримінального провадження та інших осіб, за їх згодою; 

недотримання захисниками положень ч. 2 ст. 160 КПК України при поданні 
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клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів; тривалість процедури 

розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять 

охоронювану законом таємницю; відсутність в чинному законодавстві України 

порядку зберігання речових доказів захисником. 

 

Висновки до розділу 3: 

Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій є: порушення права захисника на конфіденційне побачення з 

неповнолітнім до першого допиту; незалучення слідчими, прокурорами 

захисників, законних представників неповнолітніх під час проведення допиту, 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; допит слідчими, 

прокурорами неповнолітніх осіб, які вчинили протиправне діяння, але в силу свого 

віку не підлягають кримінальної відповідальності, в якості свідків, підозрюваних; 

недосконалість положень КПК України щодо порядку проведення допиту, обшуку, 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю 

неповнолітнього; непроведення судово-медичних, психологічних, психіатричних, 

комплексних психолого-психіатричних експертиз під час досудового 

розслідування; бездіяльність та низький професіоналізм слідчих, прокурорів, 

захисників неповнолітніх; відсутність у кримінальному процесуальному 

законодавстві порядку ознайомлення прокурором захисника як ініціатора 

проведення негласної слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами; 

наявність у КПК України заборони щодо виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них. 

Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення інших процесуальних дій є: відсутність в КПК 

України процесуальної форми витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
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службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 

ревізій, актів перевірок захисником; недосконалість процесуальної форми 

отримання доказів захисником шляхом подання адвокатського запиту; невизнання 

судами копій документів, поданих захисником, доказами у кримінальному 

провадженні; недосконалість процесуальної форми отримання доказів захисником 

шляхом проведення опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб, за їх згодою; недотримання захисниками положень ч. 2 ст. 160 КПК України 

при поданні клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів; тривалість 

процедури розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю; відсутність в чинному законодавстві 

України порядку зберігання речових доказів захисником. 

З метою забезпечення ефективного доказування та захисту прав, свобод і 

законних інтересів неповнолітніх підозрюваних у досудовому розслідуванні, 

пропонуємо залучати до кримінальних проваджень цієї категорії лише тих 

захисників, які мають стаж адвокатської практики не менше двох років та 

спеціальну підготовку. У зв’язку з цим, пропонується доповнити ст. 484 КПК 

України таким положенням: «У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

як захисники допускаються адвокати, які мають стаж адвокатської практики не 

менше двох років та спеціальну підготовку». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації сформульовано наукові положення та отримані результати, що 

спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, 

правових та праксеологічних засад участі захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, та 

сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам 

наукової новизни, зокрема: 

1. Доказування у досудовому розслідуванні – це нерозривний цілісний 

процес, що складається з двох взаємопов’язаних етапів: 1) отримання доказів 

(пошук і виявлення (вилучення) фактичних даних та їх джерел; перевірка, оцінка 

фактичних даних і їх джерел з точки зору їх належності, допустимості та 

достовірності, а також достатності; їх процесуальне оформлення (закріплення) й 

надання фактичним даним та їх джерелам значення доказу у кримінальному 

провадженні); 2) використання отриманих доказів (для встановлення фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, перевірки інших 

доказів, отримання нових доказів, обґрунтування доказами своєї правової позиції 

сторонами кримінального провадження, прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами). 

2. Процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні – це система закріплених у кримінальному процесуальному 

законодавстві прав, обов’язків та відповідальності захисника за порушення норм 

законодавства України, що забезпечує здійснення захисником доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень. 

3. Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх – 

це сукупність обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, 

обов’язок доказування яких покладається на слідчого, прокурора з метою 

забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 
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4. Межі доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх – це 

необхідна сукупність доказів, отриманих у порядку, передбаченому КПК України, 

на підставі яких сторони кримінального провадження встановлюють обставини, 

передбачені ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, з метою забезпечення 

здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

5. Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій є: порушення права захисника на конфіденційне побачення з 

неповнолітнім до першого допиту; незалучення слідчими, прокурорами 

захисників, законних представників неповнолітніх під час проведення допиту, 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; допит слідчими, 

прокурорами неповнолітніх осіб, які вчинили протиправне діяння до досягнення 

віку кримінальної відповідальності, як свідків, підозрюваних; недосконалість 

положень КПК України щодо порядку проведення допиту, обшуку, одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього; 

непроведення судово-медичних, психологічних, психіатричних, комплексних 

психолого-психіатричних експертиз під час досудового розслідування; 

бездіяльність та низький професіоналізм слідчих, прокурорів, захисників 

неповнолітніх; відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві 

порядку ознайомлення прокурором захисника як ініціатора проведення негласної 

слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами; наявність у КПК України 

заборони щодо виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та додатків до них. 

6. Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення інших процесуальних дій є: відсутність у КПК 

України процесуальної форми витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
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службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 

ревізій, актів перевірок захисником; недосконалість процесуальної форми 

отримання доказів захисником шляхом подання адвокатського запиту; невизнання 

судами копій документів, поданих захисником, доказами у кримінальному 

провадженні; недосконалість процесуальної форми отримання доказів захисником 

шляхом проведення опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб, за їх згодою; недотримання захисниками положень ч. 2 ст. 160 КПК України 

при поданні клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів; тривалість 

процедури розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю; відсутність в чинному законодавстві 

України порядку зберігання речових доказів захисником. 

7. Для підвищення ефективності діяльності захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, пропонується: 1) внести зміни до ч. 1 ст. 20; ч. 1 ст. 92; ч. 4 ст. 163; 

ч. 2 ст. 226; п. 5 ч. 2 ст. 291; п. 4 ч. 1 ст. 485; ч. 1 ст. 486; ч. 3 ст. 488; ч. 1 ст. 490 

КПК України та доповнити КПК України п. 3 ч. 1 ст. 50; абз. 2 ч. 3 ст. 93; абз. 2 ч. 

3 ст. 99; абз. 2 ч. 2 ст. 166; абз. 2 ч. 1 ст. 236; ч. 2, 3 ст. 485; ч. 2 ст. 487; ч. 2, 3 ст. 

490; п. 10 ч. 2 ст. 248; п. 6 ч. 4 ст. 248, а також виключити з КПК України ч. 3 ст. 

254; 2) внести зміни до п. 6.2 Наказу МВС «Про затвердження Інструкції з 

організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей»; 3) внести 

зміни до ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» та ін. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Результати 

анкетування слідчих, прокурорів, адвокатів, суддів з питань участі захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх
1
 

 

Таблиця А. 1. 

Як Ви вважаєте, відсутність серед вчених єдності думок щодо поняття 

кримінального процесуального доказування призводить до неоднозначного 

розуміння практичними працівниками зазначеної правової категорії? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

Так 168 84 108 72 176 88 65 65 

Ні 32 16 42 28 24 12 35 35 

 

Таблиця А. 2. 

Чи вважаєте Ви законодавче визначення поняття доказування (ч. 2 ст. 91 

КПК України) досконалим та таким, що не відповідає потребам практики? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

Так 92 46 59 39 44 22 36 36 

Ні 108 54 91 61 156 78 64 64 

 

 

Таблиця А. 3. 

                                                             
1
 В ході анкетування було опитано  200 слідчих, 150 прокурорів, 200 адвокатів та 

100 суддів. 
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Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли, крім зазначених у ч. 1 ст. 50 

КПК України документів, слідчі, прокурори, судді вимагали також й витяг з 

Єдиного реєстру адвокатів України на день проведення відповідної процесуальної 

дії? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 156 78 

Ні 44 22 

 

Таблиця А. 4. 

Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли слідчі, прокурори відмовляли 

у задоволенні клопотання про проведення відповідних слідчих (розшукових) або 

негласних слідчих (розшукових) дій? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 136 68 

Ні 64 32 

 

Таблиця А. 5. 

Як Ви визначаєте поняття предмету доказування у кримінальному 

провадженні? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

Коло обставин, що підлягають 

доказуванню (встановленню) у 

кримінальному провадженні 

108 54 95 63 116 58 67 67 

Сукупність фактів і обставин, 

що підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні 

42 21 27 18 36 18 14 14 
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Сукупність фактичних 

обставин, які необхідно 

обов’язково встановити для 

вирішення справи по суті 

30 15 18 12 8 4 11 11 

Інша 20 10 10 7 20 10 8 8 

 

Таблиця А. 6. 

Чи вбачаєте Ви доцільність використання таких правових категорій як 

головний та доказовий факт у практичній діяльності? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

Так 136 68 78 52 108 54 60 60 

Ні 64 32 72 48 92 46 40 40 

 

Таблиця А. 7. 

Чи траплялися у Ваші практиці випадки, коли слідчі, прокурори під час 

досудового розслідування неправильно встановлювали вік неповнолітнього? 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Так 124 62 54 54 

Ні 76 38 46 46 
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Таблиця А. 8. 

Чи приділяють слідчі, прокурори під час досудового розслідування належної 

уваги щодо встановлення стану здоров’я та рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис неповнолітнього? 

 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Так 156 78 64 64 

Ні 44 22 36 36 

 

Таблиця А. 9. 

Чи в усіх випадках слідчі, прокурори під час досудового розслідування 

встановлюють ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння? 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Так 152 76 62 62 

Ні 48 24 38 38 

 

Таблиця А. 10. 

Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли у матеріалах кримінальних 

проваджень були відсутні відомості, які б підтверджували, що під час досудового 

розслідування слідчі, прокурори встановлювали умови життя та виховання 

неповнолітнього? 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Так 112 56 64 64 

Ні 88 46 36 36 
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Таблиця А. 11. 

Під час здійснення яких процесуальних дій у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх у захисників як суб’єктів 

доказування виникає найбільше проблем? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Під час проведення слідчих 

(розшукових) дій 

120 60 

Під час застосуванні тимчасового 

доступу до речей і документів 

20 10 

У ході направлення адвокатських 

запитів 

28 14 

У хоті опитування учасників 

кримінального провадження та інших 

осіб 

32 16 

 

Таблиця А. 12. 

Під час проведення якої слідчої (розшукової) дії найчастіше виникають 

порушення процесуальних прав захисників як суб’єктів доказування та 

неповнолітніх підозрюваних?  

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Допит 176 88 74 74 

Обшук 20 10 14 14 

Експертизи 4 2 10 10 

Інші слідчі (розшукові) 

дії 

0 0 2 2 
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Таблиця А. 13. 

Чи в усіх випадках слідчі, прокурори забезпечують реалізацію закріпленого у 

ч. 5 ст. 46 КПК України права захисника на конфіденційне побачення з 

неповнолітнім? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 124 62 

Ні 76 38 

 

Таблиця А. 14. 

Як на Ви вважаєте, чи порушується право особи на захист, якщо її 

допитують в якості свідка, коли вона вчинила протиправне діяння, але в силу свого 

віку не підлягає кримінальної відповідальності? 

Відповідь Слідчі Прокурори 

  %  % 

Так 76 38 68 46 

Ні 124 62 81 54 

  

Таблиця А. 15. 

Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли слідчі допитували 

неповнолітніх без перерви понад дві години (3-8 годин), проте в протоколах таких 

допитів зазначали, що допит проводився з дотриманням положень ч. 2 ст. 226 КПК 

України? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 48 24 

Ні 152 76 
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Таблиця А. 16. 

Як Ви вважаєте, час проведення допиту неповнолітніх та малолітніх осіб 

повинен бути різним? 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Так 128 64 58 58 

Ні 72 36 42 42 

 

Таблиця А. 17. 

Як Ви вважаєте, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб за 

участю неповнолітнього підозрюваного потрібно проводити лише в тих випадках, 

коли були використані всі інші засоби перевірки доказів у кримінальному 

провадженні? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 136 68 

Ні 64 32 

 

Таблиця А. 18. 

Чи у всіх випадках слідчі допускають захисників до проведення обшуку? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати 

  %  %  % 

Так 88 44 78 52 132 66 

Ні 112 56 72 48 68 34 
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Таблиця А. 19. 

Як Ви вважаєте, чи доцільно у КПК України закріпити норму, яка 

визначатиме обов’язок слідчого, прокурора у забезпеченні присутності захисника 

під час проведення обшуку? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 96 48 

Ні 104 52 

 

 

 

Таблиця А. 20. 

Чи у всіх випадках слідчі, проводячи обшук, вручають копію протоколу 

обшуку особам, в яких проводився обшук, чи захисникам, які приймали участь у 

цій процесуальній дії? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати 

  %  %  % 

Так 64 32 72 48 36 18 

Ні 136 68 78 52 164 82 

 

Таблиця А. 21. 

Як Ви вважаєте, чи у всіх випадках доцільно встановлювати стан здоров’я 

неповнолітніх, якщо виникають сумніви щодо нього, шляхом залучення експерта 

для проведення судово-медичної експертизи? 

Відповідь Слідчі Прокурори 

  %  % 

Так 132 66 120 80 

Ні, достатньо допитати 

неповнолітнього або його 

68 34 30 20 



 

 

208 

батьків 

 

Таблиця А. 22. 

Чи повинні захисники встановлювати психічний стан неповнолітнього 

підозрюваного? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 124 62 

Ні, такий обов’язок покладений на 

слідчого та прокурора 

76 38 

 

Таблиця А. 23. 

Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли прокурори необґрунтовано 

відмовляли стороні захисту в проведенні негласної слідчої (розшукового) дії? 

Відповідь Слідчі Прокурори 

  %  % 

Так 160 80 111 74 

Ні 40 20 39 26 

 

Таблиця А. 24. 

Як, на Вашу думку, відображається на практиці наявність колізії між 

положеннями ч. 3 ст. 254 та ч. 1, 2 ст. 221 КПК України? 

 

Відповідь Адвокати Судді 

  %  % 

Позитивно 72 36 38 38 

Негативно 128 74 62 62 
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Таблиця А. 25. 

Як Ви вважаєте, чи будуть визнаватися документи, отримані в результаті 

направлення захисником адвокатського запиту, допустимими доказами у 

кримінальному провадженні, в тому числі й щодо неповнолітніх? 

Відповідь Слідчі Прокурори 

  %  % 

Так 84 42 84 56 

Ні 116 58 66 44 

 

Таблиця А. 26. 

Чи в усіх випадках заклади охорони здоров’я задовольняють адвокатські 

запити захисників про надання медичних карток, довідок, актів, висновків для 

встановлення стану здоров’я неповнолітнього, рівня його розвитку, інших 

соціально-психологічних рис? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 32 16 

Ні, відповідна інформація 

становить лікарську таємницю 

168 84 

 

Таблиця А. 27. 

Чи в усіх випадках підрозділи КМСД задовольняють адвокатські запити 

захисників про надання інформації щодо умов життя та виховання 

неповнолітнього та інших даних, що його стосуються? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 104 52 

Ні, відповідна інформація є 

конфіденційною 

96 48 
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Таблиця А. 28. 

Як Ви вважаєте, чи закріплене у ч. 8 ст. 95 КПК України право захисника на 

опитування учасників кримінального провадження чи інших осіб є достатньо 

ефективним? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 32 16 

Ні, відповідні пояснення не є 

джерелом доказів у кримінальному 

провадженні 

168 84 

 

Таблиця А. 29. 

Як Ви вважаєте, чи потрібно поясненням учасників кримінального 

провадження та інших осіб, отриманих захисником, надати статусу доказів? 

Відповідь Адвокати 

  % 

Так 176 88 

Ні 24 12 

 

Таблиця А. 30. 

Який стаж адвокатської практики захисників, що здійснюють захист 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні? 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

До 

одного 

року 

104 52 99 66 124 62 70 70 

Більше 

одного 

20 10 18 12 32 16 8 8 
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року 

Більше 

двох 

років 

36 18 9 6 24 12 16 16 

Інший 40 20 24 16 20 10 6 6 

 

Таблиця А. 31. 

Як Ви вважаєте, відсутність в чинному законодавстві України порядку 

зберігання речових доказів захисником призводить до того, що окремі захисники, 

які лише починають здійснювати адвокатську діяльність, у силу свого низького 

професійного досвіду пошкоджують, а в деяких випадках й знищують вилучене 

ними майно? 

 

Відповідь Слідчі Прокурори Адвокати Судді 

  %  %  %  % 

Так 124 62 81 54 48 24 56 56 

Ні 76 38 69 46 152 76 44 44 
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Додаток Б 
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