
 
 

1 
 

Національний університет “Острозька академія” 
Міністерство освіти і науки України 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України 
 

 
Кваліфікаційна наукова  
праця на правах рукопису 
 
 

 
ШАБАРОВСЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 
УДК 343.13 

 
ДИСЕРТАЦІЯ 

“Перевірка доказів у кримінальному процесі України” 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність 
(081 – “Право”) 

 
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 
 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело _____________________Б. В. Шабаровський 

 

Науковий керівник: Попелюшко Василь Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 
 
 

 
Острог, 2019   



 
 

2 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Шабаровський Б. В. Перевірка доказів у кримінальному процесі 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” (081 – “Право”). – 

Національний університет “Острозька академія”, Острог; Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням питань, 

пов’язаних із перевіркою доказів у кримінальному процесі України. 

Дисертація являє собою доктринальний підхід до розуміння перевірки 

доказів як неодмінного компонента процесуального доказування і 

розкриття процесуальних можливостей суду, інших суб’єктів доказування 

із перевірки доказів крізь призму КПК та практики його застосування. 

У дисертації розкрито зміст і розмежовано поняття перевірки та 

дослідження доказів, визначено їх значення у відповідних нормах КПК, 

обґрунтовано, що предметом перевірки доказів є їх належність, 

допустимість та достовірність, визначено способи перевірки доказів та 

виокремлено особливості перевірки показань, документів, речових доказів, 

висновку експерта, доведено, що з’ясування репутації свідка (ч. 2 ст. 96 

КПК) суперечить правовій природі перевірки достовірності доказів. 

Запропоновано удосконалення чинного КПК шляхом доповнення, 

виключення та внесення змін до окремих його статей, що стосуються 

перевірки доказів. 

Сформульовано наукові погляди щодо поняття перевірки доказів як 

діяльності із з’ясування змісту доказів, зіставлення доказів між собою, 

збирання нових доказів з метою з’ясування належності, допустимості та 

достовірності вже наявних доказів. Обґрунтовано, що розмежування між 
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перевіркою та оцінкою доказів варто проводити за чотирма критеріями, а 

саме: по-перше, що перевірка – це поєднання практичних дій та логічної 

розумової діяльності, в той час як оцінка – це суто логічна розумова 

діяльність; по-друге, що оцінка доказів відбувається безпосередньо перед 

прийняттям владного процесуального рішення, тоді як перевірка передує 

оцінці; по-третє, що предметом оцінки, на відміну від перевірки, 

виступають не лише належність, допустимість та достовірність, а й 

достатність доказів; по-четверте, що перевірку доказів здійснює значно 

ширше коло суб’єктів, в той час як юридично значиму оцінку доказів 

здійснюють лише слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд. 

Обґрунтовано, що перевірку доказів мають право здійснювати такі 

суб’єкти: слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений (підсудний), 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, особа, щодо якої вирішується питання 

про звільнення від кримінальної відповідальності, їхні захисники та 

законні представники, потерпілий, його представник та законний 

представник, цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, особа, стосовно 

якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), 

а також слідчий суддя та суд. 

Основою дисертації стали нормативно-правові акти, доктринальні 

праці українських та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу та 

теорії доказів,  вісімдесяти дев’яти судових рішень судів усіх інстанцій, а 

також десяти рішень Європейського суду з прав людини, результати 

опитування 112 практичних та науково-педагогічних працівників. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання 

отриманих результатів: як правове обґрунтування внесення змін до КПК; 

як підґрунтя для подальших досліджень в галузі теорії доказів; як 
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рекомендації суддям, прокурорам, адвокатам, слідчим; як матеріал при 

розробці відповідного навчально-методичного забезпечення (текстів 

лекцій, підручників, навчальних посібників) для викладання таких 

навчальних дисциплін як “Кримінальний процес”, “Теорія доказів”, 

“Актуальні проблеми кримінального процесу”, “Прокуратура України”, 

“Адвокатура України” та інші. 

Ключові слова: доказ, доказування, перевірка доказів, оцінка 

доказів, дослідження доказів, належність доказів, допустимість доказів, 

достовірність доказів, способи перевірки доказів. 

 

SUMMARY 

Shabarovskyi Bohdan. Checking the Evidence in the Criminal Process of 

Ukraine. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

PhD thesis in Law, major 12.00.09. – Criminal Process and 

Criminalistics; Forensic Examination; Operative and Investigative Activity. 

(081 – Law). – Ostroh Academy National University, Ostroh, Ivan 

Franko National University of Lviv, 2019. 

The thesis is the first comprehensive study of issues related to checking 

the evidence in the criminal process of Ukraine. The dissertation is the scientific 

approach to understanding of checking the evidence as integral component of 

proving and to disclosure of court`s and other subjects` of proving procedural 

capacity of checking the evidence due to the Criminal Procedure Code of 

Ukraine and case law. 

In this thesis, for the first time, the content of checking the evidence is 

revealed and the concepts of checking and examination the evidence are 

delineated, their meaning is determined in the relevant provisions of the 

Criminal Procedure Code of Ukraine. It is substantiated that the subject of 

checking the evidence is their relevancy, admissibility and credibility, the ways 

of checking the evidence are determined, the peculiarities of checking 
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testimonies, documents, physical evidence, and expert's opinion are 

distinguished. It is proved that examanation of the witness reputation (Part 2 of 

Art. 96 of the Criminal Procedure Code of Ukraine) is contrary to the legal 

nature of checking the credibility of testimony. It is proposed to improve the 

current Criminal Procedure Code of Ukraine by supplementing, excluding and 

amending individual articles relating to checking the evidence. 

Scientific views have been improved on the notion of checking the 

evidence as an activity to clarify the content of evidence, to compare evidence, 

to collect new evidence in order to ascertain the relevance, admissibility and 

credibility of evidence already available. It is substantiated that the distinction 

between checking and evaluation the evidence should be made by four criteria, 

namely: firstly, that checking is a combination of practical actions and logical 

thinking, while evaluation is a purely logical activity; secondly, that the 

evaluation the evidence takes place immediately before making any legally 

significant decision, whereas checking the evidence is preceded by an 

evaluation; third, that the object of evaluation, as opposed to checking, is not 

only relevancy, admissibility and credibility, but also the sufficiency of the 

group of evidence; fourth, that a much wider range of subjects carry out 

checking the evidence, whereas only the investigator, the prosecutor, the 

investigating judge and the court carry out the legally significant evaluation the 

evidence. 

It is substantiated that the following subjects are entitled to check the 

evidence: investigator, prosecutor, suspect, accused (defendant), the person 

subject to the application of coercive measures of medical or educational 

character, their defenders and legal representatives, the victim, his/her 

representative and legal representative, the civil plaintiff, his/her representative 

and legal representative, the civil defendant and his/her representative, the 

representative of the legal entity in the proceedings, the person in question for 

extradition to a foreign country as well as investigating judge and the court. 
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The thesis is based on legal acts, doctrinal works of Ukrainian and foreign 

scientists in the field of criminal proceedings and the theory of evidence, more 

than a hundred court decisions of courts of all instances as well as more dozen 

decisions of the European Court of Human Rights, and the results of a survey of 

practitioners, scientists, and teaching staff. 

The practical significance of the thesis lies in the possibility of using the 

obtained results: as a legal justification for amending the Criminal Procedure 

Code of Ukraine; as a basis for further research in the field of the theory of 

evidence; as recommendations to judges, prosecutors, attorneys-at-law, 

investigators; as a material in the development of appropriate educational and 

methodological support (texts of lectures, textbooks) for teaching such 

disciplines as “Criminal Process”, “The Theory of Evidence”, “Actual Problems 

of Criminal Process”, “Prosecution in Ukraine”, “Advocacy in Ukraine” and 

others. 

Keywords: evidence, proving, checking the evidence, evaluation the 

evidence, examination the evidence, relevance of evidence, admissibility of 

evidence, credibility of evidence, methods of checking the evidence. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 
ВС – Верховний Суд 

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

КК – Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою 

України 05 квітня 2001 року (із подальшими змінами) 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий 

Верховною Радою України 13 квітня 2012 року (із подальшими змінами) 

КПК 1960 року – Кримінально-процесуальний кодекс України, 

прийнятий 28 грудня 1960 року (із подальшими змінами) 

КСУ – Конституційний суд України 

Наказ – Наказ № 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України “Про 

затвердження інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні” від 16.11.2012 року 

НС(Р)Д – негласні слідчі (розшукові) дії 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Прийняття Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року (надалі – КПК) зумовило 

необхідність переосмислення ключових інститутів кримінального 

процесу, в т. ч. й інститутів доказового права. Зокрема, перед наукою та 

практикою черговий раз постало питання адекватного усвідомлення такої 

ключової категорії доказового права як доказування, а в його складі – 

компоненту перевірки доказів. 

Чинний КПК визначає, що доказування полягає в збиранні, перевірці 

та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження (ч. 2 ст. 91). Таким чином процесуальний 

закон визначає перевірку доказів як один із компонентів доказування, в 

ряду із збиранням та оцінкою. Втім, на відміну від збирання та оцінки 

доказів, змісту яких присвячені окремі статті в КПК, стосовно перевірки 

доказів закон має в цьому плані прогалину. Крім цього, в КПК окрім 

терміну “перевірка доказів” неодноразово вживається поняття 

“дослідження доказів”, зміст якого в законі також не розкривається. В 

науці ж ці поняття є дискусійними, а на практиці – такими, що 

вирішуються неоднозначно. Тому існує потреба в комплексному 

монографічному дослідженні перевірки доказів як кримінального 

процесуального явища, що має включити в себе формування 

доктринального підходу до розуміння перевірки доказів як неодмінного 

компонента процесуального доказування і розкриття процесуальних 

можливостей суду та інших суб’єктів доказування із перевірки доказів 

крізь призму КПК та практики його застосування. 

Така потреба має місце тому, що в Україні досі не здійснено 

комплексного монографічного дослідження перевірки доказів за чинним 

КПК, як не було його й під час дії попереднього КПК (надалі – КПК 
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1960 року). Про перевірку, та й про дослідження доказів, йшлося і до цих 

пір йдеться лише в наукових роботах про докази та доказування в цілому, 

в окремих наукових статтях, підручниках з кримінального процесу та 

коментарях до КПК. Зокрема, про різні аспекти перевірки доказів писали 

такі вчені: в т. зв. “дореволюційний” період – С. І. Вікторський, 

Л. Є. Владіміров, М. В. Духовской, С. В. Познишев, В. К. Случевський, 

В. Д. Спасович, І. Я. Фойницький та інші; у радянський період – 

В. Д. Арсєньєв, Р. С. Бєлкін, А. Я. Вишинський, О. М. Ларін, 

М. М. Михеєнко, М. С. Строгович, А. І. Трусов, О. О. Хмиров, 

Ф. Н. Фаткуллін та інші; в період після здобуття Україною незалежності – 

Ю. П. Аленін, М. В. Багрій, І. В. Басиста, Р. І. Благута, Н. Р. Бобечко, 

В. І. Бояров, В. В. Вапнярчук, О. О. Волобуєва, В. І. Галаган, В. П. Гмирко, 

І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренко, В. О. Гринюк, Ю. М. Грошевий, 

Л. М. Гуртієва, В. С. Канцір, О. В. Капліна, Є. Г. Коваленко, 

С. О. Ковальчук, І. І. Когутич, В. В. Козій, В. А. Колесник, 

Ю. А. Коміссарчук, В. В. Король, О. Ю. Костюченко, І. І. Котюк, 

О. В. Литвин, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов, Т. В. Лукашкіна, 

Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, В. Т. Нор, А. А. Павлишин, 

Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, 

Н. З. Рогатинська, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, Д. Б. Сергєєва, 

Г. І. Сисоєнко, С. В. Слінько, С. О. Сорока, С. М. Стахівський, 

В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, П. В. Цимбал, О. Г. Шило, М. Є. Шумило 

та інші. 

Ця дисертація є першим комплексним дослідженням перевірки 

доказів у кримінальному процесі України. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі кримінально-правових дисциплін 

Національного університету “Острозька академія”. Тема дисертації 

затверджена вченою радою Національного університету “Острозька 
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академія” (протокол № 4 від 26 листопада 2015 року) та пройшла 

рецензування відділенням кримінально-правових наук Національної 

академії правових наук України. Дисертація виконана згідно із 

положеннями й напрямами реалізації Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015, 

тема дослідження узгоджується з Переліком основних наукових напрямів 

та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук 

України на 2014-2018 роки, затверджених постановою Президії 

Національної академії наук України від 20.12.2013 р. № 179, і з 

Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2016-2020 роки в 

частині Правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод 

людини (п. 4), визначених у Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України, які затверджені загальними 

зборами Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри 

кримінально-правових дисциплін Національного університету “Острозька 

академія” “Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і 

законних інтересів особи в кримінальному судочинстві”, номер державної 

реєстрації 0113U001049. 

Метою дослідження є вирішення наукового завдання щодо 

визначення сутності, розкриття поняття та змісту перевірки доказів у 

кримінальному процесі України, її предмету та способів. 

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі дослідницькі задачі: 

1) охарактеризувати стан розробки проблем, пов’язаних з 

перевіркою доказів; 

2) розкрити зміст і визначити поняття “перевірка доказів”; 

3) розмежувати поняття “перевірка доказів” та “оцінка доказів”; 
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4) визначити співвідношення понять “перевірка доказів” та 

“дослідження доказів”; 

5) охарактеризувати належність як предмет перевірки доказів; 

6) охарактеризувати допустимість як предмет перевірки доказів; 

7) охарактеризувати достовірність як предмет перевірки доказів; 

8) визначити способи перевірки показань; 

9) визначити способи перевірки документів; 

10) визначити способи перевірки речових доказів; 

11) визначити способи перевірки висновку експерта. 

Об’єктом дослідження є процес доказування як кримінально-

процесуальне явище. 

Предметом дослідження є перевірка доказів у кримінальному 

процесі України. 

Методи дослідження. Методологію дослідження становлять сучасні 

методи наукового пізнання. Загальнонауковий діалектичний метод 

використаний для з’ясування сутності перевірки доказів, місця її в 

доказуванні, розкриття співвідношення перевірки та дослідження доказів. 

За допомогою цього метода досліджувалася природа взаємозалежності 

перевірки та оцінки доказів. Метод аналізу. За допомогою цього методу 

виокремлено та проаналізовано окремі способи перевірки доказів. За 

допогомою синтезу з’ясований зв’язок між ними, зв’зок між перевіркою і 

збиранням доказів, перевіркою та оцінкою доказів, перевіркою та 

дослідженням доказів. За допомогою формально-догматичного методу 

здійснено аналіз норм права, які регулюють перевірку доказів у 

кримінальному процесі України. Системно-структурний метод 

застосований для з’ясування місця перевірки доказів у доказуванні, а 

також для з’ясування послідовності дій, що здійснюються при перевірці 

доказів. Метод узагальнення й аналізу судової практики використаний при 
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аналізі застосування способів перевірки належності, достовірності та 

допустимості доказів, передбачених КПК. 

Зазначені методи застосовувалися комплексно, що посприяло 

забезпеченню всебічності, повноти та об’єктивності проведеного 

дослідження, узгодженості й обґрунтованості сформульованих в 

дисертації висновків. 

Нормативно-правовою базою дослідження є положення 

Конституції України, вітчизняне кримінальне процесуальне 

законодавство, зарубіжне кримінальне процесуальне законодавство. 

Науково-теоретичною основою роботи є докринальні праці 

українських та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу та 

теорії доказів, зокрема, монографії, науково-практичні коментарі, 

посібники, підручники, наукові статті. 

Емпіричну основу дисертації становлять результати аналізу 

вісімдесяти дев’яти судових рішень судів усіх інстанцій, а також десяти 

рішень Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) та результати 

опитування 112 практичних та науково-педагогічних працівників.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням питань, пов’язаних із 

перевіркою доказів у кримінальному процесі України. 

В результаті дослідження сформульовано низку наукових 

результатів, що є важливими в теоретичному, правовому і практичному 

аспектах. Зокрема: 

вперше: 

- розкрито зміст перевірки доказів як діяльності слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду, підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), їхніх 

захисників та законних представників, а також інших суб’єктів 

доказування із з’ясування змісту доказів, зіставлення доказів між собою, 

збирання нових доказів з метою з’ясування належності, допустимості та 
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достовірності вже наявних доказів; розмежовано поняття перевірки та 

дослідження доказів, визначено їх значення у відповідних нормах КПК; 

- визначено та обґрунтовано способи перевірки окремих видів 

доказів: показань, документів, речових доказів, висновків експертів; 

- доведено, що з’ясування репутації свідка (ч. 2 ст. 96 КПК) 

суперечить правовій природі перевірки достовірності доказів, оскільки 

дослідження репутації свідка не перебуває в гносеологічному зв’язку зі 

змістом його показань і порушує його право на повагу до гідності та честі. 

удосконалено: 

- наукове бачення того, що під час перевірки непрямих доказів 

обов’язковим є з’ясування наявності об’єктивного чи неправдиво 

приписуваного зв’язку між доказовим фактом, який встановлюється цим 

непрямим доказом, та обставиною предмета доказування; 

- наукове розуміння того, що під час перевірки доказів на 

допустимість суб’єкт доказування з’ясовує, чи було дотримано кожну із 

трьох складових допустимості: належний суб’єкт, передбачене законом 

джерело, додержання встановленої законом процедури. Перевірка доказів 

в частині допустимості відбувається за допомогою аналізу, зіставлення 

доказів, збирання нових доказів; 

- наукові погляди про те, що перевірка доказу в частині його 

достовірності має два аспекти: перший – накопичення знань про ті ж 

обставини, які підтверджує чи спростовує доказ, що перевіряється, тобто, 

перевірка фактичних даних, другий – перевірка надійності процесуального 

джерела; 

- наукові бачення кола суб’єктів, які мають право здійснювати 

перевірку доказів, а саме: слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), особа, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, особа, щодо якої вирішується питання про звільнення від 
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кримінальної відповідальності, їхні захисники та законні представники, 

потерпілий, його представник та законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач 

та його представник, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, особа, стосовно якої розглядається питання 

про видачу в іноземну державу (екстрадицію); 

- критерії розмежування перевірки та оцінки доказів, а саме: по-

перше, що перевірка – це поєднання практичних дій та логічної розумової 

діяльності, в той час як оцінка – це суто логічна розумова діяльність; по-

друге, що оцінка доказів відбувається безпосередньо перед прийняттям 

владного процесуального рішення, тоді як перевірка передує оцінці; по-

третє, що предметом оцінки, на відміну від перевірки, виступають не лише 

належність, допустимість та достовірність, а й достатність доказів; по 

четверте, що перевірку доказів здійснює значно ширше коло суб’єктів, в 

той час як юридично значиму оцінку доказів здійснюють лише слідчий, 

прокурор, слідчий суддя та суд; 

набули подальшого розвитку: 

- вчення про доказ як про органічну єдність фактичних даних та їх 

джерела; 

- наукові позиції щодо критичного ставлення до можливості 

використання в доказуванні показань з чужих слів, перевірка яких 

неможлива через відсутність у них джерела. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості 

використання отриманих результатів: 

- у законотворчій діяльності – як правове обґрунтування для 

доповнення КПК статтею 931 “Перевірка доказів”, для виключення ч. 2 

ст. 96 КПК, а також для внесення змін до низки інших положень КПК 

(лист Верховної Ради України № 04-18/11-1364 від 21.08.2019 р., Додаток 

Г); 
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- у науці кримінального процесу – як підґрунтя для подальших 

досліджень в галузі теорії доказів; 

- у навчальному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін “Кримінальний процес”, “Теорія доказів”, “Актуальні проблеми 

кримінального процесу”, “Прокуратура України”, “Адвокатура України” 

та розробці відповідного навчально-методичного забезпечення (текстів 

лекцій, підручників, навчальних посібників) (Акт впровадження у 

навчальний та науковий процеси Навчально-наукового Інституту права 

ім. І. Малиновського Національного університету “Острозька академія” – 

Додаток Е); 

- у правозастосовчій діяльності – як рекомендації суддям, 

прокурорам, адвокатам, слідчим (Додатки Ґ та Д). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дослідження доповідалися, обговорювалися та знайшли своє відображення 

в наукових статтях і тезах доповідей, оприлюдлених на міжнародних 

науково-практичних конференціях, а саме: на VI-ій Міжнародній науково-

практичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, 

магістрантів і студентів “Актуальні проблеми правових, економічних і 

гуманітарних наук” (Білорусь, Мінськ, 15 квітня 2016 р.), на 

V-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Малиновські 

читання»” (Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.), на VII-ій Міжнародній 

науково-практичній конференції “Малиновські читання” (Острог, 

07 грудня 2018 р.), на IX-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів і студентів 

“Актуальні проблеми правових, економічних і гуманітарних наук” 

(Білорусь, Мінськ, 09 квітня 2019 р.), на Міжнародній конференції 

“Development of Legal Science: Choice Mechanisms and Priorities 

Implementation” (Snina, the Slovak Republic, June 7-8, 2019), на 

Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання 
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правової теорії та юридичної практики” (м. Одеса, 9-10 серпня 2019 р.), на 

Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні” (Львів, 16-17 серпня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертації відображені в 

13 наукових публікаціях, з яких 6 є статтями, що опубліковані у фахових 

виданнях, з них 1 стаття – в іноземному науковому виданні, інші 7 є 

тезами виступів на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу (9 стор.), трьох 

розділів (150 стор.), висновків (5 стор.), списку використаних джерел 

(43 стор.), додатків (20 стор.) 
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РОЗДІЛ 1 

ПЕРЕВІРКА ДОКАЗІВ ЯК КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА 

КАТЕГОРІЯ 

 

1.1. Стан розробки проблем, пов’язаних із перевіркою доказів. 

 

Відповідно до ст. 84 КПК, “доказами в кримінальному провадженні 

є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню” [154]. 

Розуміння поняття доказу еволюціонувало разом із розвитком науки 

доказового права. Ю. К. Орлов виділив п’ять основних підходів: 

1) донауковий; 2) логічний; 3) подвійний; 4) інформаційний; 5) змішаний 

(синтезований) [189, с. 58-63].  

Те, що Ю. К. Орлов називає “донауковим” підходом, є поглядом 

російських дореволюційних вчених, а також А. Я. Вишинського та 

І. Бентама. При цьому запропонований термін “донауковий” видається 

некоректним, адже І. Бентам, С. В. Познишев, І. Я. Фойницький, 

Л. Є. Владіміров, В. Д. Спасович, М. В. Духовской, С. І. Вікторський, 

В. К. Случевський, А. Я. Вишинський та інші зробили значний вклад в 

науку, а їхні праці є багато в чому актуальними й досі. Тим не менше, і 

справді можна простежити певну єдність в їхніх поглядах на поняття 

доказу. Як слушно зазначав Ю. К. Орлов, “поняття доказу давалося 

скоріше на житєйському рівні, як все те, за допомогою чого 

встановлюються обставини справи” [188, с. 34]. Так, І. Бентам писав: 

“В найширшому значенні під доказом розуміють такий факт за 

припущенням істинний, який розглядають як такий, який має слугувати 

мотивом для віри в існування чи неіснування другого факту” [15, с. 8]. 
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С. В. Познишев вважав, що “Доказами у кримінальній справі є взагалі всі 

факти, здатні слугувати підставами для висновків про ті ознаки судимого 

діяння чи особи, які визначають, яким має бути зміст вироку суду” [199, 

с. 172]. С. І. Вікторський під доказами розумів “факти, які можуть 

викликати в суду переконання в існуванні чи неіснуванні якої-небудь 

обставини, яка є предметом судового розслідування” [26, с. 54]. 

Л. Є. Владіміров висловив думку, що “все, що наповнює світ речей, все, 

що може бути нами сприйнято зі світу духовного, може становити 

кримінальний доказ” [86, с. 100]. Cолідарний з ним був А. Я. Вишинський: 

“дійсно, судові докази – це звичайні факти, ті ж явища, що стаються в 

житті, ті ж речі, ті ж люди, ті ж дії людей. Судовими доказами вони є 

настільки, наскільки вони вступають в орбіту судового процесу, стають 

засобом для встановлення обставин, що цікавлять суд і слідство” [87, 

с. 146-147]. І. Я. Фойницький називав доказами “засоби, які дані нам і 

слугують для того, щоб за їхньою допомогою зробити висновок про 

невідоме, шукане” [306, с. 170]. Подібно й В. Д. Спасович: “доказами 

кримінальними називаються підстави переконання судді у винуватості чи 

невинуватості підсудного” [259, с. 17]. М. В. Духовской писав так: 

“Можна виділити факти, які здебільшого можуть слугувати доказами, 

тобто, виокремити і вивчити основні види їх” [113, с. 200], що вказує на те, 

що цей вчений також розглядав доказ як факт. Дещо виділяється на фоні 

російських дореволюційних вчених В. К. Случевський, який чи не перший 

говорить про фактичні дані, а не факти: “Під кримінальними доказами слід 

розуміти ті фактичні дані, на основі яких суддя може сформувати в собі 

щодо злочинного посягання переконання про подію злочину і винуватість 

особи, яка його вчинила” [257, с. 376]. 

Інший підхід до розуміння поняття доказу полягав у тому, що докази 

визначалися як факти. М. О. Чельцов писав так: “Факти, із яких 

виводиться існування факту, що доказується, носять назву фактів, які 
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доказують, або доказів ... Доказами є факти, обставини” [310, с. 134-136]. 

До його погляду в подальшому приєдналися Ц. М. Каз [120, с. 23-25], 

Р. С. Бєлкін [13, с. 10-12] та інші. 

Подвійне трактування ґрунтується на тому, що докази – це єдність 

фактів та їх джерел (засобів доказування). Серед прихильників – 

М. С. Строгович [265, с. 288-289] та А. І. Трусов [275, с. 48-51]. Так, 

М. С. Строгович писав: “Поняття доказу має два значення. Доказ – це, по-

перше, ті факти, на основі яких встановлюється злочин чи його 

відсутність, винуватість чи невинуватість тієї чи іншої особи у його 

вчиненні та інші обставини справи, від яких залежить ступінь 

відповідальності цієї особи. Доказами є, по-друге, ті передбачені законом 

джерела, із яких слідство і суд отримують дані про факти, які мають 

значення для справи і за допомогою яких ці факти встановлюють” [265, 

с. 288-289]. 

Інформаційне трактування полягає в тому, що доказ – це єдність 

інформації про факти (фактичних даних) та її джерел. Як зазначає 

М. Є. Шумило, “розробка даного концепту поняття доказу була прямим 

наслідком спроб подолати беззаконня і свавілля років сталінських 

репресій” [335, с. 96]. Основоположником такого підходу вважається 

В. Я. Дорохов, який писав так: “Докази в кримінальній справі, являючи 

собою єдність фактичного змісту і законної форми, в цілому слугують 

“засобами доказування” шуканих у справі фактів” [267, с. 212]. Цей погляд 

розділили А. А. Мельников [201, с. 186], М. М. Михеєнко [177, с. 120-124], 

О. О. Хмиров [309, с. 21], С. М. Стахівський [262, с. 76-80], С. А. Шейфер 

[325, с. 49-74], Ю. М. Грошевий [150, с. 180-181], В. Т. Нор [185, с. 36], 

Є. Г. Коваленко [125, с. 38-39], М. Є. Шумило [184, с. 223], Н. В. Сібільова 

[251, с. 20-21], О. В. Баулін [112, с. 9], Ю. А. Коміссарчук [109, с. 43]. 

Зокрема, М. Є. Шумило пише: “Докази – це єдність фактичних даних 

(інформації) і їх процесуальних джерел” [184, с. 223]. 
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Змішане (синтезоване) трактування ґрунтується на тому, що доказ – 

це єдність трьох компонентів – фактів, інформації (відомостей) про ці 

факти, а також джерел цієї інформації. Як зазначає Ю. К. Орлов, “можна 

виділити два різновиди цієї концепції. В одному випадку таке поняття 

доказу виводиться із виділення інформаційного і логічного шляхів (сторін) 

доказування, для яких характерні різні гносеологічні засоби доказування. 

Тому в інформаційному шляху доказом є єдність даних (інформації) та 

джерела (інформаційна модель), а в логічному – факти-аргументи (логічна 

модель доказу)” [189, с. 62-63]. Такого підходу серед вітчизняних вчених 

дотримується, зокрема, В. В. Вапнярчук [24, с. 116]. 

Аналізуючи сучасну наукову літературу із доказування, можна 

зауважити, що поширеним є також розуміння поняття доказу як “фактичні 

дані”, а не як єдність фактичних даних та їх процесуального джерела. 

Такий погляд виражений у працях В. Г. Гончаренка [97, с. 9], 

А. В. Молдована [181, с. 83], С. В. Албула, С. Л. Деревянкіна та 

О. В. Поліщука [151, с. 92], В. С. Канціра [111, с. 55]. Зокрема, 

В. Г. Гончаренко писав: “Доказування в кримінальному провадженні 

здійснюється на основі законів логіки і за допомогою доказів, якими є 

фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, на підставі 

яких слідчий, прокурор, адвокат, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню” [97, с. 9]. 

Варто зазначити, що своє розуміння поняття доказу надають 

М. А. Погорецький та Д. Б. Сергєєва, які вважають, що три елементи, а 

саме фактичні дані, їх джерела та процесуальна форма, маючи 

взаємовпливовий та взаємозалежний зв’язок, у своїй єдності становлять 

поняття доказу [195, с. 33-34; 246, с. 219]. М. Є. Шумило переконаний, що 

“легальна дефініція поняття доказів не охоплює всіх істотних ознак даного 
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процесуального явища, тому в перспективі доцільно відмовитися від 

формулювання дефініції доказів (ст. 84 КПК України)” [336, с. 396]. 

Видається обґрунтованим те, що доказ є органічною єдністю форми 

(джерела) та змісту – фактичних даних про обставини, які містяться в 

цьому джерелі. Форма та зміст будь-якого явища невіддільні. Так само й у 

доказуванні: не існує фактичних даних без їх джерела. М. В. Салтевський 

слушно писав, що фактичні дані не існують без матеріального джерела і 

саме матеріальна сутність джерела відображає, фіксує й зберігає відомості 

про факти, тобто, фактичні дані [244, с. 52]. Саме тому при обґрунтуванні 

процесуальних рішень правозастосувачі посилаються як на джерело 

доказу, так і на фактичні дані, які є його змістом. При цьому саме поняття 

“джерело доказу” є умовним, оскільки його існування можна сприйняти як 

те, що джерело доказу існує “поза доказом”. Тому це поняття варто 

використовувати лише в наукових та навчальних цілях. 

Необхідно зауважити, що доказ у кримінальному процесі не 

тотожний поняттю доказу в логіці. Так, в логіці доказ складається із трьох 

частин: тези, аргументів і демонстрації. Як зазначав М. С. Строгович, 

“тезою називається судження, істинність якого треба довести. 

Аргументами називаються ті судження, які приводяться у підтвердження 

тези в якості достатньої підстави. Демонстрацією називається виведення 

тези із аргументів, тобто, ті судження, які показують, чому цими 

аргументами обґрунтовується саме цю тезу” [266, с. 325]. Під час 

обґрунтування певної тези в доказуванні, скажімо, тези обвинувачення, 

суб’єкти доказування використовують в якості аргументів не докази, а 

знання про докази (доводи). Саме про це зазначає В. О. Попелюшко: “Як 

доводи (аргументи) в кримінальному судочинстві виступають різні за 

своїм змістом думки, міркування: теоретичні узагальнення (висновок 

експерта-трасолога про траєкторію польоту кулі), емпіричні узагальнення 

(висновок експерта про співпадання відбитків пальців), аксіоми 
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(практично очевидні і тому такі, що не вимагають доказування, положення 

– алібі), твердження про факти (показання свідка про дії обвинуваченого). 

Іншими словами, доводами (аргументами) тут виступають твердження 

(інформація, фактичні дані) про поодинокі події, явища, їх ознаки – знання 

про докази” [209, с. 551-552]. 

Не менш дискусійним є зміст поняття доказування. У ч. 2 ст. 91 КПК 

визначено: “Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з 

метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження”. Схожі положення зафіксовані, наприклад, у КПК 

Республіки Білорусь та КПК Російської Федерації. У ст. 85 КПК 

Російської Федерації передбачено: “Доказування полягає у збиранні, 

перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, передбачених 

статтею 73 цього Кодексу” [278]. А в ч. 1 ст. 102 КПК Республіки Білорусь 

зазначено: “Доказування полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів з 

метою встановлення обставин, які мають значення для законного, 

обґрунтованого і справедливого вирішення кримінальної справи” [277]. 

Твердження про поділ доказування на три складові, а саме збирання, 

перевірку та оцінку доказів, знайшло своє підтвердження в науці. Зокрема, 

такого погляду дотримувалися О. О. Хмиров [309, с. 132], М. М. Михеєнко 

[177, с. 11], Ю. М. Грошевий [150, с. 195], В. Д. Арсєньєв [5, с. 14] 

(необхідно зауважити, що В. Д. Арсєньєв писав “дослідження доказів”, 

однак ототожнював перевірку та дослідження доказів), дотримуються 

Л. Д. Удалова [279, с. 88], Т. В. Лукашкіна [170, с. 190], О. В. Капліна [148, 

с. 92], Н. Р. Бобечко [17, с. 18], О. О. Волобуєва та Т. О. Лоскутов [153, 

с. 26], С. В. Албул, С. Л. Деревянкін, та О. В. Поліщук [151, с. 52], 

Л. А. Гарбовський, П. В. Цимбал та А. Л. Сизоненко [152, с. 44] та інші. 

Разом з цим, поділ доказування на збирання, перевірку та оцінку 

доказів піддавався та піддається критиці. Так, О. М. Ларін не 

виокремлював перевірку доказів як окремий компонент доказування, 
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вважаючи, що перевірка повністю охоплюється збиранням та оцінкою 

[162, с. 17-19]. В той же час, О. М. Ларін першим елементом процесу 

доказування виділяв “пошук і знаходження доказів” [161, с. 43]. До цього 

приєдналися, зокрема, О. Р. Ратінов та Н. З. Рогатинська, з тією лише 

відмінністю, що вони включили пошук (розшук) доказів, який передує їх 

виявленню, як складову збирання доказів, не виділяючи його як окремий 

компонент доказування [267, с. 300; 237, с. 352]. 

Ряд вчених висловили думку, що оцінкою доказів процес 

доказування не завершується. С. М. Стахівський вважав, що після оцінки 

настає етап прийняття процесуальних рішень і наведення аргументів для 

їх обґрунтування (мотивації) [262, с. 12], В. М. Тертишник та А. Р. Бєлкін 

– використання доказів [271, с. 278; 12, с. 78], І. І. Котюк – оперування 

доказами [144, с. 55]. Ф. Н. Фаткуллін, З. З. Зінатуллін та Л. М. Лобойко 

включають до процесу доказування також побудову та розвиток версій, а 

ще – формування та обґрунтування висновків [305, с. 11-14; 119, с. 22; 166, 

с. 168]. 

Крім цього, О. Р. Ратінов та В. Т. Нор стверджували, що між 

збиранням та перевіркою доказів наявний етап закріплення доказів [267, 

с. 298; 185, с. 74-75], М. С. Строгович та В. С. Канцір – етап розгляду і 

процесуального закріплення доказів [265, с. 302; 111, с. 77].  

Варто погодитися із тим, що доказування як з’ясування обставин 

кримінального провадження складається із трьох елементів: збирання 

доказів, перевірки доказів та оцінки доказів. По-перше, саме це випливає зі 

змісту не лише статті 91 КПК, а й всього КПК. По-друге, висунення версій 

та формування висновків у кримінальному провадженні не є самостійними 

компонентами доказування. Так, висунення версій та робота з ними не 

регулюються правом, але пронизують кримінальне процесуальне 

доказування, зокрема, такий його компонент, як збирання доказів. 

Формування ж висновків – це те, що в логіці називається демонстрацією, а 
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отже, це елемент доказування як доведення (обґрунтування тези). По-

третє, пошук (розшук), а також закріплення доказів повністю 

охоплюються збиранням як елементом доказування. 

Доказування як з’ясування обставин кримінального провадження 

розпочинається із збирання доказів. Як зазначає М. Є. Шумило, 

“структуру збирання доказів у процесуальних джерелах розглядають як 

урегульовану КПК діяльність уповноважених суб’єктів з виявлення й 

фіксації у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку 

матеріальних та ідеальних слідів злочину або інших фактичних даних, що 

мають доказове значення для кримінального провадження” [184, с. 249]. 

О. В. Капліна зазначає, що “збирання доказів – складна комплексна 

діяльність суб’єктів доказування по виявленню, витребуванню, 

отриманню, закріпленню, збереженню у встановленому порядку доказів” 

[148, с. 92]. В. В. Вапнярчук вказує на те, що “збирання доказів – це 

діяльність суб’єктів доказування, в межах їх повноважень та наданих 

законом прав, з відшукання (виявлення), сприйняття (одержання) і 

процесуального оформлення (фіксації) у встановленому законом порядку 

доказів” [149, с. 147]. 

Варто погодитися з тим, що збирання доказів – це врегульована 

кримінальним процесуальним законом діяльність уповноважених на це 

суб’єктів кримінального провадження, яка полягає в: пошуку, виявленні, 

отриманні (вилученні), процесуальній фіксації в процесуальних актах і 

додатках до них матеріальних та ідеальних слідів досліджуваної події і 

інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, та їх 

джерел, чи фіксації у відповідних джерелах, наприклад, у протоколах 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій [208]. 

У статті 93 КПК до суб’єктів збирання доказів віднесені сторони 

кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження. Вбачається, що ця стаття не 
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повністю розкриває перелік суб’єктів збирання доказів, адже не включає 

до нього слідчого суддю та суд. Так, на перший погляд, слідчий суддя та 

суд збирають докази виключно у т. зв. “пасивний” спосіб – шляхом їх 

отримання. Поряд з цим, в окремих положеннях КПК передбачене право 

слідчого судді та суду на самостійне збирання доказів. З-поміж іншого, у 

виняткових випадках суд, визнавши за необхідне оглянути певне місце, 

вправі проводити огляд місця за участю учасників судового провадження. 

При цьому огляд і його результати відображаються у протоколі огляду 

місця події (ч. 1, 5 ст. 361 КПК). Щодо повноважень слідчого судді, то, як 

слушно зазначають в науці, КПК не містить окремої глави, яка б 

регламентувала діяльність слідчого судді, визначала б його права, 

обов’язки та функції в кримінальному судочинстві [206, с. 10; 163, с. 178]. 

Втім, з огляду на аналіз низки положень КПК можна дійти висновку, що 

слідчий суддя теж належить до суб'єктів збирання доказів. Так, слідчий 

суддя є суб’єктом призначення будь-яких експертиз на досудовому 

розслідуванні (ч. 1 ст. 244 КПК). Крім цього, слідчий суддя має право за 

власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які 

матеріали в ході розгляду низки клопотань: про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом (ч. 4 ст. 151 КПК), про відсторонення 

від посади (ч. 4 ст. 156 КПК), про арешт майна (ч. 4 ст. 172 КПК), про 

застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 193 КПК), про зміну 

запобіжного заходу (ч. 4 ст. 201 КПК), про проведення експертизи (ч. 5 

ст. 244 КПК), про здійснення спеціального досудового розслідування (ч. 3 

ст. 2973 КПК). Слідчий суддя здійснює збирання доказів також під час 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні в порядку ст. 225 КПК. 

Говорячи про оцінку доказів, необхідно розглянути, що відповідно 

до ч. 1 ст. 94 КПК, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 

внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 
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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. 

М. Є. Шумило пише про те, що “у теорії кримінального процесу та 

на практиці сформувалося стійке розуміння поняття оцінки доказів як 

розумової, логічної діяльності, що призводить до таких правових ознак 

доказів як допустимість, належність, достовірність та достатність кожного 

окремого доказу та їх сукупності для формування висновків, рішень у 

справі” [184, с. 254]. О. М. Ларін розумів під оцінкою доказів і “процес 

формування суджень і умовиводів про факти, які встановлюються у 

справі” [161, с. 66], і “обґрунтований висновок про допустимість, 

належність, достовірність, достатність доказів і в кінцевому рахунку про 

існування або неіснування доказів, що підлягають доказуванню” [162, 

с. 18]. 

Поширеним у науці є погляд про те, що оцінка доказів є діяльністю 

із з’ясування властивостей доказів. Такого погляду дотримувалися 

С. М. Стахівський [108, с. 54], Ю. М. Грошевий [150, с. 204], 

дотримуються В. Т. Нор [185, с. 93], О. В. Капліна [148, с. 98], 

О. О. Волобуєва та Т. О. Лоскутов [153, с. 128], Ю. П. Смокович та 

О. В. Єні [112, с. 230]. 

Вбачається слушним, що оцінка доказів – це розумова аналітична 

діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за участі інших 

учасників кримінального провадження, яка зводиться до того, що ці 

суб’єкти доказування за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується 

на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин 

кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ 

з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність 
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зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку – з метою 

прийняття відповідного процесуального рішення [208]. 

Оцінка доказів є виключно інтелектуальною діяльністю. Предметом 

оцінки доказів є належність, допустимість та достовірність доказів, а 

також їх достатність для прийняття певного процесуального рішення. 

Оцінка доказів відбувається безпосередньо перед прийняттям 

процесуального рішення, уже тоді, коли докази зібрані та перевірені. 

Суб’єктами оцінки доказів є слідчий, прокурор, слідчий суддя та 

суд. Саме ці суб’єкти наділені повноваженнями приймати у 

кримінальному провадженні владні процесуальні рішення, в тому числі – 

рішення остаточні. Слідчий та прокурор здійснюють оцінку доказів при 

винесенні, зокрема, постанови про закриття кримінального провадження. 

Інші учасники кримінального провадження, а саме підозрюваний, 

обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 

особа, щодо якої вирішується питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, їхні захисники та законні представники, потерпілий, 

його представник та законний представник, цивільний позивач, його 

представник та законний представник, цивільний відповідач та його 

представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, також здійснюють оцінку доказів, але ця оцінка має 

допоміжний характер – її завданням є вплив на слідчого, прокурора, 

слідчого суддю та суд, для того, щоб вони прийняли бажане для цього 

учасника процесуальне рішення. 

Оцінка доказів відбувається неодноразово під час усього процесу 

доказування. А. І. Трусов зазначав, що відповіді на три основні питання 

про докази (належність, достовірність, достатність) тієї чи іншою мірою 

доводиться давати під час всього процесу доказування як на попередньому 
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слідстві, так і в суді [275, с. 89]. Варто дещо доповнити думку вченого: не 

лише належність, достовірність та достатність доказів аналізується 

упродовж всього процесу доказування, а й їх допустимість. Оцінка доказів 

має місце уже під час збирання доказів, адже, як слушно зазначають 

В. В. Король та В. М. Мельник, “для того, щоб відобразити, зафіксувати 

який-небудь факт чи дію, спочатку потрібно пізнати його, виділити з ряду 

інших й осмислити” [140, с. 151]. Однак така оцінка має попередній 

характер і, як правильно зазначають в літературі, з-поміж іншого, вказує 

на напрями, за якими треба шукати нові докази [179, с. 147; 254, с. 51-52]. 

Як слушно писав О. М. Ларін: “До тих пір, поки збирання доказів не 

завершено, оцінка може бути лише попередньою, орієнтовною” [161, 

с. 72].  

Досліження стану розробки проблем, що безпосередньо стосуються 

перевірки доказів як третього компонента доказування, варто розпочати з 

такого. В науці тривають дискусії щодо того, по-перше, що є предметом 

перевірки, по-друге, яким чином відбувається перевірка доказів (способи 

перевірки), по-третє, хто здійснює перевірку (суб’єкти перевірки), по-

четверте, як співвідносяться поняття перевірки та дослідження доказів. 

Можна виділити два домінуючі погляди на те, що є предметом 

перевірки. Перший погляд – предметом є достовірність доказу, другий 

погляд – предметом є належність, допустимість та достовірність доказу. 

Прихильником першого погляду був М. М. Михеєнко, який висловив таку 

думку: “Деякі автори неправильно розширюють зміст перевірки 

(дослідження), включаючи в нього встановлення належності і 

допустимості доказів, хоча це входить в зміст їх оцінки” [177, с. 17]. Про 

те, що перевірка доказів – це діяльність, спрямована на з’ясування 

доброякісності джерела та достовірності даних, писав раніше 

М. С. Строгович [264, с. 101], до якого приєднується Л. М. Лобойко [166, 

с. 165]. До прихильників першого погляду варто віднести також 
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І. Л. Чупрікову, О. О. Волобуєву та Т. О. Лоскутова, В. І. Галагана та 

І. Ю. Саліхову [311, с. 17; 153, с. 128; 89, с. 159]. 

Натомість О. М. Ларін [161, с. 77-78] та Ю. М. Грошевий [150, 

с. 203] вважали, що перевірка доказів проводиться з метою встановлення 

їх належності, допустимості та достовірності. Зокрема, О. М. Ларін писав з 

цього приводу так: “Як і оцінка, перевірка доказів проводиться з точки 

зору їх допустимості, належності і достовірності” [161, с. 77]. До їхніх 

поглядів приєднуються, з-поміж інших, В. М. Тертишник та С. В. Слінько 

[272, с. 66], Ю. П. Смокович [112, с. 184], Л. М. Гуртієва та 

Т. В. Лукашкіна [268, с. 18]. Близький до них і Ф. Н. Фаткуллін, який 

вважав, що перевірка полягає у “детальному дослідженні властивостей 

(ознак) кожного окремо взятого доказу і його джерел” [305, с. 12].  

Крім описаних двох поглядів на предмет перевірки доказів, 

зустрічаються ще й інші. Так, О. В. Капліна вважає, що предметом 

перевірки доказів є не лише їх належність, допустимість та достовірність, 

а й достатність сукупності доказів [148, с. 98]. А Ю. А. Коміссарчук 

відкидає з цього переліку належність та достатність: “Предметом 

перевірки доказів є, по-перше, встановлення достовірності (правдивості) 

інформації, що міститься в них, і, по-друге, визначення їх допустимості” 

[109, с. 84]. 

Дещо компромісний підхід запропонував В. В. Вапнярчук: “В усіх 

випадках має бути перевірена (підтверджена або відкинута) достовірність 

доказів. ... У більшості випадків допустимість і належність (або, навпаки, 

недопустимість і неналежність) є очевидними відразу і якоїсь особливої 

перевірки не потребують” [269, с. 177]. 

Друге проблемне питання перевірки доказів – яким чином вона 

відбувається. Тут помітна більша єдність серед науковців. Так, поширеним 

є погляд на перевірку як на діяльність, яка відбувається за допомогою 

аналізу, зіставлення доказів, збирання нових доказів для підтвердження 
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або спростування тих, що перевіряються. Зокрема, з незначними 

відмінностями так вважають Л. М. Лобойко [166, с. 165-166], 

В. М. Тертишник [270, с. 314-315], І. В. Гловюк [91], О. В. Капліна [148, 

с. 93], В. С. Канцір [111, с. 79], Л. Д. Удалова [279, с. 89]. У свій час такої 

ж позиції дотримувалися М. С. Строгович [265, с. 303], М. М. Михеєнко 

[177, с. 16], А. І. Трусов [275, с. 84-85], О. Р. Ратінов [267, с. 301], 

С. М. Стахівський [108, с. 96], Ю. М. Грошевий [150, с. 203]. 

М. Є. Шумило додає до цього переліку ще й синтез [184, с. 252]. На 

відміну від згаданих науковців, Ю. К. Орлов вважає, що зіставлення 

доказу, що перевіряється, із іншими доказами, – винятково мисленнєвий 

процес, а тому є оцінкою, а не перевіркою доказів [189, с. 116]. 

Третє проблемне питання – суб’єкти, які здійснюють перевірку 

доказів. Тут теж варто виокремити два основні погляди. Перший погляд 

полягає в тому, що перевірку доказів здійснюють тільки ті суб’єкти, до 

повноважень яких належить прийняття владних процесуальних рішень. 

Зокрема, В. Д. Арсєньєв висловив таку позицію: “На відміну від збирання 

доказів дослідження їх проводять тільки судово-слідчі органи чи, за їхнім 

дорученням, експерт” [5, с. 16]. Л. М. Лобойко зазначив, що “перевірку 

доказів проводять державні органи і посадові особи, від яких залежить 

прийняття процесуальних рішень. Інші суб’єкти процесу тільки беруть 

участь в перевірці доказів” [166, с. 165]. Так само О. О. Волобуєва та 

Т. О. Лоскутов вважають, що перевірку доказів здійснює лише сторона 

обвинувачення та суд [153, с. 128]. Протилежний підхід висловив 

Ю. М. Грошевий, який стверджував: “Перевірка доказів здійснюється як 

тими суб’єктами, які їх зібрали, так і іншими учасниками кримінального 

провадження” [150, с. 203]. 

Існують ще й інші проблемні питання, пов’язані з перевіркою 

доказів, які, однак, не є настільки нагальними, і будуть розглянуті в 

процесі дослідження наведених вище проблем. 
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1.2. Зміст та поняття перевірки доказів. 

 

Як уже зазначалося, КПК України, на відміну від, наприклад, від 

КПК Російської Федерації та КПК Республіки Білорусь, не містить 

окремої статті, норми якої визначали б поняття перевірки доказів, як це 

має місце зі збиранням доказів (ст. 93 КПК) та оцінкою доказів (ст. 94 

КПК). 78,6 % опитаних практичних та науково-педагогічних працівників 

погоджуються з тим, що КПК України варто доповнити статтею, яка б 

розкривала поняття та зміст перевірки доказів. 

У ст. 87 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, 

зокрема, сказано, що “перевірка доказів проводиться дізнавачем, слідчим, 

прокурором, судом шляхом зіставлення їх з іншими доказами, наявними у 

кримінальному провадженні, а також встановлення їх джерел, отримання 

інших доказів, які підтверджують чи спростовують доказ, що 

перевіряється” [278]. А статтею 104 Кримінально-процесуального кодексу 

Республіки Білорусь передбачено: “Зібрані по матеріалах і кримінальній 

справі докази підлягають всесторонній, повній та об’єктивній перевірці 

органами кримінального переслідування і судом. Перевірка доказів 

полягає в їх аналізі, зіставленні з іншими доказами, наявними в матеріалах 

та кримінальній справі, а також встановленню їх джерел, отриманню 

інших доказів, які підтверджують чи спростовують доказ, що 

перевіряється” [277]. 

В КПК України ж про перевірку доказів лише згадується, при цьому 

згадується в нормах кількох статей: в п. 3 ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 106, 

ч. 1 ст. 223, ч. 5 ст. 225, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 269. 

Очевидно, що відправною з-поміж інших для цілей цього 

дослідження є ч. 2 ст. 91 КПК: “Доказування полягає у збиранні, перевірці 

та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження”. Внаслідок цього можна зробити висновок, 
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що законодавець виділяє перевірку доказів як один із трьох компонентів 

доказування. 

Єдиним учасником кримінального провадження, якого законодавець 

прямо наділив правом на перевірку доказів, є потерпілий. Так, в п. 3 ч. 3 

ст. 56 КПК передбачено, що потерпілий під час судового провадження в 

будь-якій інстанції має право брати участь у безпосередній перевірці 

доказів. Прикметно, що в ст. 42 КПК, яка визначає права та обов’язки 

підозрюваного, обвинуваченого, про перевірку доказів прямо не 

згадується. Натомість там передбачено право підозрюваного та 

обвинуваченого “брати участь у проведенні процесуальних дій” (п. 9 ч. 3), 

“під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться 

до протоколу” (п. 10 ч. 3), а також право обвинуваченого “брати участь під 

час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати 

їхнього допиту” (п. 1 ч. 4). 

Важливою для розуміння способів перевірки доказів є ч. 1 ст. 223 

КПК: “Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні”. Звідси слідує, що один із способів перевірки 

доказів – проведення слідчих (розшукових) дій. Пов’язаною із 

вищенаведеною нормою є ч. 2 ст. 106 КПК: “До складу слідчої 

(розшукової) дії входять також дії щодо належного упакування речей і 

документів та інші дії, що мають значення для перевірки результатів 

процесуальної дії”. Вбачається, що під “результатами процесуальної дії” у 

цій статті законодавець мав на увазі документи та/або речові докази, 

отримані в результаті проведення слідчої (розшукової) дії. Отже, в 

наведеній нормі йдеться про те, що належне пакування речей і документів 

має значення для їх перевірки. Детально такий спосіб перевірки речового 
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доказу як аналіз дотримання передбаченого законодавством порядку його 

пакування та зберігання буде розглянуто в підрозділі 3.3 Розділу ІІІ. 

Один із способів перевірки доказів згадується в ч. 5 ст. 225 КПК: 

“З метою перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та 

з’ясування розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, 

передбаченому цією статтею, вони можуть бути оголошені при його 

допиті під час судового розгляду”. У ст. 225 КПК передбачено можливість 

у виняткових випадках допитати свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. Це один із винятків із засади 

безпосередності дослідження доказів. У науці такий процесуальний 

інститут називають “депонуванням показань свідка та потерпілого” [90, 

с. 167; 330, с. 85]. У процитованій ч. 5 цієї статті йдеться про один із 

способів перевірки показань особи, отриманих у порядку цієї статті. 

Вбачається, що під “правдивістю” показань мається на увазі їх 

достовірність. 

Перевірка доказів згадується й в статті, присвяченій слідчому 

експерименту. Так, в ч. 1 ст. 240 КПК зазначено: “З метою перевірки і 

уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин 

кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести 

слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин 

певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань”. Метою 

слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії є головним чином 

перевірка доказів, переважно, показань учасників кримінального 

провадження. З-поміж інших, О. В. Капліна зазначає про те, що: “На 

перевірку вже отриманих доказів спрямовані слідчий експеримент...” [122, 

с. 42]. Слушною є й думка Н. З. Рогатинської: “Слідчий експеримент є 

окремою слідчою (розшуковою) дією, яка полягає у перевірці, чи могли 

відбутися за певних умов ті або інші події і яким саме чином” [235, с. 149].  
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Перевірка доказів визначена як одна із цілей проведення такої 

негласної (слідчої) розшукової дії (надалі – НС(Р)Д) як спостереження за 

особою, річчю або місцем: “Для пошуку, фіксації і перевірки під час 

досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину 

відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, 

або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися 

візуальне спостереження за зазначеними об’єктами або візуальне 

спостереження з використанням відеозапису, фотографування, 

спеціальних технічних засобів для спостереження” (ч. 1 ст. 269 КПК). 

Вбачається, що в цій статті слово “відомості” вживається у значенні 

“докази”. 

Про перевірку доказів йдеться також в ч. 1 ст. 531 КПК: “На підставі 

зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення 

матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, 

яку, на його думку, необхідно відновити”. Матеріали, які суд використовує 

як підставу для відновлення матеріалів втраченого кримінального 

провадження, за своєю правовою природою є доказами. 

Ось і всі положення КПК, де прямо вжито поняття “перевірка 

доказів” чи “перевірка відомостей”. Щоправда, варто розглянути ще й 

положення тих статей, де йдеться про перевірку обставин кримінального 

провадження. Так, частиною 3 ст. 333 КПК передбачено: “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”. Те ж саме стосується фрази “з’ясування обставин, 

встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх 

доказами”, яка використана у статтях 363-365 КПК. Так, у ч. 1 ст. 363 КПК 
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зазначено: “Після з’ясування обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх доказами головуючий у 

судовому засіданні з’ясовує в учасників судового провадження, чи 

бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме”. Подібно в ч. 5 

ст. 364 КПК: “Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати нові 

докази, суд відновлює з’ясування обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення 

якого знову відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених 

обставин”, та у ч. 4 ст. 365 КПК: “Якщо обвинувачений в останньому слові 

повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для 

кримінального провадження, суд за своєю ініціативою або за клопотанням 

учасників судового провадження відновлює з’ясування обставин, 

встановлених під час кримінального провадження, та перевірку їх 

доказами, після завершення яких відкриває судові дебати з приводу 

додатково досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому”.  

З приводу використання поняття “перевірка обставин” варто 

зазначити таке. Зважаючи на те, що обставини кримінального 

провадження встановлюються (з’ясовуються, доказуються), їх 

встановлення відбувається виключно шляхом доказування, а отже, полягає 

в збиранні, перевірці та оцінці доказів. Обставини не перевіряються 

доказами, а встановлюються (з’ясовуються) за допомогою доказів. Так 

вважав і О. М. Ларін: “Підставами остаточного рішення у кримінальній 

справі слугують юридичні факти – обставини, передбачені кримінально-

процесуальним законом. Ці, як і інші обставини, які мають значення для 

справи, встановлюються одним шляхом – шляхом доказування, тобто, 

оперування доказами, на основі доказів” [162, с. 17]. Слушно про це 

висловилася також Л. М. Гуртієва: “Встановити фактичні обставини 

кримінального провадження можливо тільки шляхом доказування, тобто 

шляхом збирання, перевірки та оцінки доказів” [103, с. 310]. Поняття 
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“з’ясування обставин” повністю охоплює процес доказування, зокрема, 

включає в себе й перевірку доказів. Тому в цитованих статтях у 

словосполученні “з’ясування обставин та перевірку їх доказами” фразу “та 

перевірку їх доказами” варто було б виключити, а в ч. 3 ст. 333 КПК 

словосполучення “у встановленні обставин або перевірці обставин” – 

замінити на “у встановленні обставин”. 

У розглядуваному плані неможливо оминути й таке. В низці статей 

чинного КПК законодавець використав термін “дослідження доказів”. Цей 

термін поряд з терміном “перевірка доказів” використовувався також у 

КПК 1960-го року. Наприклад: “Показання підозрюваного підлягають 

перевірці” (ст. 73), але “документи мають бути досліджені та приєднані до 

справи постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, 

ухвалою суду і зберігатися весь час при справі” (ст. 83) [156]. В науці 

тривалий час точилася і точиться дискусія про співвідношення наведених 

понять [317, с. 141]. У цій дискусії можна виділити два основні погляди – 

їх ототожнення та розмежування. Ототожнював ці поняття 

М. М. Михеєнко: “перевірка доказів та їх джерел рівнозначна їх 

дослідженню – елементу процесу доказування, який виділяється деякими 

авторами” [178, с. 15]. А В. М. Савицький вважав так: “вживати можна як 

термін “перевірка”, так і термін “дослідження”. Який саме з них слід 

використати для позначення відповідного елементу процесу доказування, 

вибирає сам дослідник” [243, с. 151]. Повністю погодився із висловленим 

С. М. Стахівський [262, с. 48]. С. А. Шейфер та Ю. М. Грошевий писали: 

“перевірка (дослідження) доказів”, а В. Д. Арсеньєв, З. З. Зінатуллін, 

А. Р. Бєлкін, В. Т. Нор, О. В. Литвин: “дослідження (перевірка) доказів”, 

що теж свідчить про ототожнення вказаними науковцями цих термінів-

понять [327; 150, с. 203; 5, с. 15-16; 119, с. 22; 12, с. 78; 185, с. 77-79; 164, 

с. 732]. 
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Розмежування ж змісту понять “перевірка” та “дослідження” доказів 

має щонайменше три варіації. Перша – і перевірка, і дослідження доказів є 

окремими компонентами доказування. Так вважає, зокрема, 

В. М. Тертишник, який виділяє дослідження доказів як окремий 

компонент у доказуванні, поруч зі збиранням, перевіркою, оцінкою та 

використанням доказів [271, с. 278]. На його думку, “дослідження доказів 

носить характер вияснення смислу та інформаційного їх значення” [272, 

с. 66]. Друга варіація – дослідження не є самостійним компонентом 

доказування, а є складовою частиною перевірки доказів. Так вважав 

О. О. Хмиров [309, с. 132]. До прихильників цього погляду можна віднести 

й Є. Е. Курзінера, який писав так: “Якщо говорити про дослідження 

доказів, то в цьому разі річ має йти про спосіб перевірки самого доказу 

шляхом його безпосереднього вивчення” [159, с. 20-21]. Третя варіація – 

самостійним компонентом доказування є дослідження доказів, а перевірка 

доказів – його складова. Прихильником такого підходу був Р. С. Бєлкін, 

який писав, що перевірка достовірності існування тих фактичних даних, 

які являють собою зміст доказу, є однією із складових дослідження доказів 

[13, с. 48]. Н. Р. Бобечко з цього приводу пише так: “У доктрині 

кримінального процесу під дослідженням доказів прийнято розуміти 

здійснювану суб’єктами доказування у визначеній законом процесуальній 

формі діяльність щодо аналізу їхнього змісту з погляду повноти викладу, 

логічної послідовності, відсутності суперечностей, неточностей, прогалин, 

порівняння з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження 

доказами, з’ясування їх узгодженості, встановлення джерел доказів, а 

також проведення процесуальних дій, спрямованих на їх перевірку” [16, 

с. 237]. 

Однак, жоден із наведених підходів не розкриває повним чином стан 

справ із вживанням поняття “дослідження доказів” у КПК. Аналіз 

відповідних норм чинного КПК дає підстави для висновку, що поняття 
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дослідження вживається в ньому в трьох різних значеннях: 1) у значенні 

перевірки доказів; 2) у значенні діяльності, що охоплює збирання та 

перевірку доказів; 3) у значенні діяльності, що охоплює збирання, 

перевірку та оцінку доказів, тобто – у значенні доказування як з’ясування 

фактичних обставин справи. 

Дослідження доказів вживається у значенні перевірки в ч. 2 ст. 89, 

п. 6 ч. 2 ст. 193, ч. 13 ст. 352, ст. 357, ст. 358, ст. 359, ч. 1 ст. 360, п. 1 ч. 1 

ст. 386 КПК. 

У ч. 2 ст. 89 КПК передбачено: “У разі встановлення очевидної 

недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ 

недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого 

доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке 

дослідження було розпочате”. Під дослідженням тут йдеться про 

діяльність учасників судового провадження, яка спрямована на з’ясування 

змісту доказу, визначення, чи є він належним, допустимим та достовірним. 

В цитованій нормі йдеться про те, що очевидна недопустимість доказу 

унеможливлює продовження цієї діяльності, адже такий доказ не може 

бути засобом встановлення обставин кримінального провадження 

незалежно від того, чи є він належним та достовірним. Тобто, у цій нормі 

дослідження вживається у значенні перевірки. 

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 193 КПК, “слідчий суддя, суд, до якого 

прибув або доставлений підозрюваний, обвинувачений для участі у 

розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, зобов’язаний 

роз’яснити його право досліджувати речові докази, документи, показання, 

на які посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання 

інших осіб на спростування доводів прокурора”. У цитованій нормі 

йдеться як про право досліджувати докази, так і про право їх надавати. Під 

терміном “досліджувати” мається на увазі право підозрюваного, 

обвинуваченого вчиняти дії, спрямовані на з’ясування належності, 
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допустимості та достовірності доказів, на які посилається прокурор, тобто 

– право перевіряти докази, подані прокурором. 

Поняття “дослідження доказів” вживається також у статті, яка 

регулює допит свідка під час судового розгляду. Так, згідно із ч. 13 ст. 352 

КПК: “Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити 

запитання учасники судового провадження, експерт, а також суд”. У цій 

нормі наведено один із способів перевірки доказів: отримання нових 

доказів, в цьому випадку – показань свідка, та їх зіставлення з тими 

доказами, що перевіряються. 

Способи перевірки доказів залежно від їх процесуального джерела 

описані у статтях 357-359 КПК. Стаття 357 КПК має назву “Дослідження 

речових доказів” і містить такі положення: 

“1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для 

ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - 

також іншим учасникам кримінального провадження. Особи, яким подані 

для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші 

обставини, пов’язані з річчю та її оглядом. 

2. Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, 

за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням. 

3. Учасники судового провадження мають право ставити запитання з 

приводу речових доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які їх 

оглядали”. 

Стаття 358 КПК називається “Дослідження документів” і має такий 

зміст: 

“1. Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до 

матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них викладені 

чи посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і 

обставин кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому 

засіданні за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового 
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провадження та пред’явлені для ознайомлення учасникам судового 

провадження, а в разі необхідності – також іншим учасникам 

кримінального провадження. 

2. Учасники судового провадження мають право ставити запитання 

щодо документів свідкам, експертам, спеціалістам. 

3. Якщо долучений до матеріалів кримінального провадження або 

наданий суду особою, яка бере участь у кримінальному провадженні, для 

ознайомлення документ викликає сумнів у його достовірності, учасники 

судового провадження мають право просити суд виключити його з числа 

доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або призначити 

відповідну експертизу цього документа”. 

Стаття 359 КПК має назву “Дослідження звуко- і відеозаписів” і 

включає в себе такі положення: 

“1. Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться 

в залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цього 

приміщенні з відображенням у журналі судового засідання основних 

технічних характеристик обладнання та носіїв інформації і зазначенням 

часу відтворення (демонстрації). Після цього суд заслуховує доводи 

учасників судового провадження. 

2. У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація 

відеозапису можуть бути повторені повністю або в певній частині. 

3. З метою з’ясування відомостей, що містяться у звуко- і 

відеозаписах, судом може бути залучено спеціаліста. 

4. Заяву про підробку звуко- і відеозаписів суд розглядає в порядку, 

передбаченому для розгляду заяв про підробку документів”. 

Хоча в назві кожної із трьох наведених вище статей є слово 

“дослідження” (речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів), в них 

йдеться про способи перевірки цих доказів. Це свідчить про ототожнення 

в цих статтях понять “перевірка” та “дослідження” доказів. 
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У ч. 1 ст. 360 КПК передбачено: “Під час дослідження доказів суд 

має право скористатися усними консультаціями або письмовими 

роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних знань”. 

Очевидно, що законодавець наділив суд таким правом для з’ясування 

змісту доказів, їх належності, допустимості та достовірності, тобто – для 

перевірки доказів. 

Згадано про дослідження доказів й серед переліку прав присяжного: 

“Присяжний має право брати участь у дослідженні всіх відомостей та 

доказів у судовому засіданні” (п. 1 ч. 1 ст. 386 КПК). В цій нормі йдеться 

про право присяжного в роботі з доказами під час судового засідання 

користуватися тими ж правами, що й професійний суддя. Разом з тим, 

видається некоректним формулювання “дослідження всіх відомостей та 

доказів”, адже з’ясування обставин відбувається лише на основі доказів, а 

не доказів та відомостей.  

Але найчастіше словосполучення “дослідження доказів” в чинному 

КПК вживається в значенні діяльності, що охоплює збирання та перевірку 

доказів, а саме – в п. 16 ч. 1 ст. 7, ст. 23, ч. 3 ст. 27, ч. 6 ст. 99, ч. 4 ст. 151, 

ч. 3 ст. 156, ч. 4 ст. 172, ч. 4 ст. 193, ч. 5 ст. 244, ч. 1 ст. 266, ч. 3 ст. 2973, 

ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 319, п. 5 ч. 2 ст. 322, ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 339, ч. 5 

ст. 364, ч. 3 ст. 370, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 394, п. 5 ч. 2 ст. 396, п. 1 ч. 1 ст. 

411, ч. 1 ст. 433. 

Так, одна із засад кримінального провадження сформульована як 

“безпосередність дослідження показань, речей і документів” (п. 16 ч. 1 

ст. 7, ст. 23 КПК), стаття 23 КПК розкриває зміст цієї засади так:  

“1. Суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників 

кримінального провадження суд отримує усно. 

2. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в 

показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього 

дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може 
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прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в 

судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом. 

3. Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під 

час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права 

сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом”. 

Як видно, до змісту згаданої засади входить, зокрема, правило про 

те, що всі докази мають бути надані суду для з’ясування їх змісту, 

вирішення питання про їх властивості, місце в системі доказів. 

Підтвердженням цього є друге речення першої частини цієї статті: 

“Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно”. 

Тобто, під “безпосереднім дослідженням” мається на увазі збирання 

доказів судом т. зв. “пасивним шляхом” (шляхом отримання) і участь суду 

в перевірці усіх доказів разом із іншими учасниками судового 

провадження. Як слушно зазначає М. Є. Шумило, імперативна логіка ч. 2 

ст. 23 КПК приписує визнавати доказами відомості, що містяться в 

показаннях, речах і документах лише після безпосереднього дослідження 

їх у суді [334, с. 161]. 

Дослідження доказів у значенні діяльності, що охоплює їх збирання 

та перевірку, описане й в ч. 3 ст. 27 КПК: “Особисті записи, листи, зміст 

особистих телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень можуть 

бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд 

не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні на 

підставі пункту 3 частини другої цієї статті”. Дослідження певних доказів 

у закритому судовому засіданні означає, що ці докази будуть оголошені, 

тобто, зібрані, а також перевірені у присутності лише учасників судового 

провадження. 

Один із способів перевірки документів, а саме надання в повному 

обсязі документа, із якого було надано витяг, компіляцію чи узагальнення, 

наведений в ч. 6 ст. 99 КПК: “Сторона кримінального провадження, 



 
 

46 
 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право надати витяги, компіляції, узагальнення 

документів, які незручно повністю досліджувати в суді, а на вимогу суду – 

зобов’язані надати документи у повному обсязі”. У цитованій нормі 

передбачене право суб’єкта доказування подати суду тільки частину 

документу, якщо такий документ незручно подати та перевірити повністю. 

Отже, тут під дослідженням теж мається на увазі збирання та перевірка. 

Можна виокремити ряд норм КПК, де йдеться про право слідчого 

судді, суду “дослідити будь-які матеріали” під час розгляду низки 

клопотань. Так, у ч. 4 ст. 151 КПК зазначено: “Під час розгляду 

клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального 

провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання 

про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом”. У ч. 3 

ст. 156 КПК вказано: “Під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має 

право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною 

ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, 

що мають значення для вирішення питання про відсторонення від посади”. 

Відповідно до ч. 4 ст. 172 КПК: “Під час розгляду клопотання про арешт 

майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за 

власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна”. 

Згідно із ч. 4 ст. 193 КПК: “За клопотанням сторін або за власною 

ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання 

про застосування запобіжного заходу”. У ч. 5 ст. 244 КПК, яка регулює 

розгляд слідчим суддею клопотання про призначення експертизи, 

закріплено: “Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 
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клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати 

будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення клопотання”. А в ч. 3 ст. 2973 КПК визначено: “Під час 

розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін 

кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування”. В кожній із цих норм йдеться про право слідчого судді (у 

певних випадках – суду) заслухати свідка, а також дослідити (зібрати та 

перевірити) інші докази для правильного вирішення питання, що є 

предметом його розгляду. Тому тут слід погодитися із І. В. Гловюк, яка 

зазначила: “До повноважень із збирання та перевірки доказів можна 

віднести повноваження слідчого судді за клопотанням сторін 

кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питань, передбачених ст.ст. 151, 156, 172, 193 КПК (тобто при 

розгляді клопотання про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом, про відсторонення від посади, про арешт майна, про 

застосування запобіжного заходу)” [91, с. 3]. Доречним є й зауваження 

Л. М. Гуртієвої: “Незрозуміло, чому законодавець застосував термін 

“заслухати”, а не “допитати”, якщо мова йде про отримання судом 

показань свідка” [103, с. 311].  

У ч. 2 ст. 319 КПК вказано: “У випадку, передбаченому цією 

частиною, докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни 

судді, зберігають доказове значення та можуть бути використані для 

обґрунтування судових рішень”. В цій нормі йдеться про те, що докази, 

зібрані та перевірені до заміни судді, зберігають доказове значення. Схожі 

положення закріплені й в ч. 1 ст. 330 та в ч. 3 ст. 339 КПК. Так, відповідно 

до ч. 1 ст. 330 КПК: “Після повернення до зали засідання обвинуваченому 
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надається можливість ознайомитися з доказами, які були досліджені, а 

також з рішеннями, які були ухвалені за його відсутності, та дати 

пояснення щодо них”. А в ч. 3 ст. 339 КПК, яка регулює висунення 

додаткового обвинувачення та початок провадження щодо юридичної 

особи під час судового розгляду, сказано: “Після закінчення встановленого 

судом строку, судове провадження повинно бути розпочате з підготовчого 

судового засідання. Нове дослідження доказів, які вже були досліджені 

судом до висунення додаткового обвинувачення, здійснюється тільки у 

разі визнання судом такої необхідності. Нове дослідження доказів, які вже 

були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, 

здійснюється за клопотанням представника такої юридичної особи тільки 

у разі визнання судом такої необхідності”. В обох статтях під 

дослідженням йдеться про збирання та перевірку доказів: за відсутності 

обвинуваченого (ч. 1 ст. 330 КПК) та до висунення додаткового 

обвинувачення, чи до початку провадження щодо юридичної особи (ч. 3 

ст. 339 КПК).  

Вказується про дослідження доказів й в статті про безперервність 

судового розгляду: “Не вважаються порушеннями безперервності 

судового розгляду випадки відкладення судового засідання внаслідок ... 

проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження, огляду 

на місці” (п. 5 ч. 2 ст. 322 КПК). У цій нормі під дослідженням також 

мається на увазі діяльність, що охоплює збирання та перевірку доказів. 

Ось такі приписи в розглядуваному плані містять наступні статті. 

В ч. 5 ст. 364 КПК передбачено: “Учасники судового провадження мають 

право в судових дебатах посилатися лише на ті докази, які були 

досліджені в судовому засіданні. Якщо під час судових дебатів виникне 

потреба подати нові докази, суд відновлює з’ясування обставин, 

встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх 

доказами, після закінчення якого знову відкриває судові дебати з приводу 
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додатково досліджених обставин”. У наведеній частині статті дослідження 

вживається у двох різних значеннях. Так, у реченні “Учасники судового 

провадження мають право в судових дебатах посилатися лише на ті 

докази, які були досліджені в судовому засіданні” під дослідженням 

мається на увазі діяльність, що охоплює збирання та перевірку, адже 

принцип безпосередності дослідження доказів передбачає, що учасники 

судового провадження мають право в судових дебатах посилатися лише на 

ті докази, які були зібрані та перевірені в судовому засіданні. Однак, у 

реченні “Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати нові 

докази, суд відновлює з’ясування обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення 

якого знову відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених 

обставин” під дослідженням мається на увазі доказування як діяльність зі 

збирання, перевірки та оцінки доказів. Виходячи зі змісту цієї статті, суд 

відкриває дебати з приводу обставин, для доказування яких були подані 

нові докази. Те ж саме й в ч. 4 ст. 365 КПК: “Якщо обвинувачений в 

останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне 

значення для кримінального провадження, суд за своєю ініціативою або за 

клопотанням учасників судового провадження відновлює з’ясування 

обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірку 

їх доказами, після завершення яких відкриває судові дебати з приводу 

додатково досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому”. 

Про обов’язок під час прийняття рішення брати до уваги лише ті 

докази, які були зібрані та перевірені під час судового розгляду, йдеться й 

в ч. 3 ст. 370 КПК та ч. 2 ст. 388 КПК. Так, в ч. 3 ст. 370 КПК зазначено: 

“Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно 

з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час 

судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього 

Кодексу”, а в ч. 2 ст. 388 КПК: “За пропозицією головуючого присяжні 
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складають присягу такого змісту: “Я, (прізвище, ім’я, по батькові), 

присягаю виконувати свої обов’язки чесно і неупереджено, брати до уваги 

лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, 

своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному 

громадянину і справедливій людині”. В обох випадках дослідження 

вживається у значенні діяльності, що охоплює збирання та перевірку 

доказів. 

У цьому ж значенні воно вживається в ряді статей, якими 

встановлені обмеження на апеляційне оскарження вироку суду, 

ухваленого в спрощеному провадженні. Так, в ч. 2 ст. 302 КПК визначено: 

“Слідчий, прокурор зобов’язаний роз’яснити підозрюваному, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у 

разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку 

вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку 

з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового 

провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою 

оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини”. Із цією 

статтею пов’язана ч. 1 ст. 394 КПК, де передбачено: “Вирок суду першої 

інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, 

передбаченому статтями 381 та 382 цього Кодексу, не може бути 

оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за 

відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у 

судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини”. Розгляд обвинувального акту в спрощеному 

провадженні передбачає собою те, що сторони визнають низку обставин 

як встановлені, що виключає їх подальше доказування. При цьому 

збирання та перевірка доказів на підтвердження обставин, визнаних 

сторонами, не відбувається. Тому під недослідженням доказів у цій статті 
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йдеться про відсутність діяльності, що охоплює їх збирання, у першу 

чергу – “пасивним шляхом”, та перевірку. Разом з цим, в діяльність із 

дослідження доказів у розумінні цитованих статей не варто включати 

оцінку, адже там йдеться про “дослідження у судовому засіданні”, а оцінка 

доказів судом відбувається в нарадчій кімнаті, а не в судовому засіданні. 

Випадки вживання терміну “дослідження доказів” в значенні 

діяльності, що охоплює їх збирання та перевірку, можна знайти й в 

окремих нормах, які стосуються перегляду судових рішень в апеляційному 

та касаційному порядку. Так, в п. 5 ч. 2 ст. 396 КПК визначено, що в 

апеляційній скарзі зазначаються клопотання особи, яка подає апеляційну 

скаргу, про дослідження доказів. Тут йдеться про право особи подати 

клопотання про збирання та перевірку доказів, які не були зібрані та 

перевірені під час розгляду справи судом першої інстанції. В п. 1 ч. 1 

ст. 411 КПК передбачено, що “судове рішення вважається таким, що не 

відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо ... 

висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час 

судового розгляду”. В цитованій нормі під дослідженням йдеться про 

діяльність зі збирання та перевірки доказів: судове рішення вважається 

таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального 

провадження, якщо висновки суду не підтверджуються доказами, 

зібраними та перевіреними під час судового розгляду. І в ч. 1 ст. 433 КПК 

закріплено: “Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування 

судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та 

процесуального права, правової оцінки обставин і не має права 

досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, 

що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати 

питання про достовірність того чи іншого доказу”. Як випливає з цієї 

норми, суду касаційної інстанції заборонено здійснювати доказування як 
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встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі – 

досліджувати (збирати та перевіряти) докази. 

Наостанок, в низці статей КПК поняття дослідження вживається у 

значенні доказування як з’ясування обставин кримінального провадження, 

тобто, охоплює всі три компоненти доказування, весь його процес, – 

збирання, перевірку та оцінку. 

Так, в ч. 2 ст. 9 КПК, яка розкриває зміст засади законності, 

передбачено, що “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”. Дослідження обставин 

кримінального провадження (справи) – це їх з’ясування, а з’ясування 

обставин, як уже зазначалося, можливе лише шляхом цілісної роботи з 

доказами – збирання, перевірки та оцінки. 

В цьому ж значенні про дослідження обставин йдеться ще в таких 

нормах КПК: 

- ч. 1 ст. 94 КПК: “Слідчий, 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”; 

- ч. 6 ст. 206 КПК: “Якщо під час будь-якого судового засідання 

особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або 

тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі 
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(орган державної влади, державна установа, яким законом надано право 

здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов’язаний 

зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та доручити 

відповідному органу досудового розслідування провести дослідження 

фактів, викладених в заяві особи”; 

- ч. 8 ст. 295 КПК: “Прокурор відмовляє у задоволенні 

клопотання та продовженні строку досудового розслідування у разі, якщо 

слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність 

підстав, передбачених частиною шостою цієї статті, а також якщо 

досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про 

відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального 

правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або 

підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення”; 

- ч. 2 ст. 394 КПК: “Судове рішення суду першої інстанції не 

може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення 

обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і 

дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до 

положень частини третьої статті 349 цього Кодексу”; 

- ч. 4 ст. 396 КПК: “Якщо в апеляційній скарзі зазначаються 

обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які 

не подавалися суду першої інстанції, то в ній зазначаються причини 

цього”; 

- ст. 495 КПК: “Суд, вислухавши думку прокурора, захисника і 

законного представника неповнолітнього обвинуваченого, має право 

своєю ухвалою видалити його із залу судового засідання на час 

дослідження обставин, що можуть негативно вплинути на нього. 

Після повернення неповнолітнього обвинуваченого головуючий 

знайомить його з результатами дослідження обставин, проведеного за його 
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відсутності, і надає йому можливість поставити запитання особам, які 

були допитані за його відсутності”; 

- п. 8 ч. 1 ст. 541 КПК: “Екстрадиційна перевірка - діяльність 

визначених законом органів щодо встановлення та дослідження 

передбачених міжнародним договором України, іншими актами 

законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи 

(екстрадиції), яка вчинила злочин”. 

Відповідно до ч. 4 ст. 466 КПК, “Суд має право не досліджувати 

докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке 

переглядається за нововиявленими або виключними обставинами, якщо 

вони не оспорюються”. У цій нормі йдеться про те, що обставини, 

встановлені у судовому рішенні, що переглядається за нововиявленими 

або виключними обставинами, якщо вони (ці обставини) не оспорюються, 

заново не доказуються. Тобто, під дослідженням доказів щодо таких 

обставин мається на увазі їх збирання, перевірка та оцінка. 

У ст. 487 КПК, що має назву “З’ясування умов життя та виховання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого”, вказано, що “При 

дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого належить з’ясувати ...”. Сама назва статті вказує на те, що 

під “дослідження умов життя” належить розуміти їх з’ясування, а єдиним 

належним способом з’ясування обставин є збирання, перевірка та оцінка 

доказів [320, с. 41]. 

У значенні доказування поняття дослідження вживається і в ч. 8 

ст. 584 КПК: “При розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує 

питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, 

прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно 

особи, щодо якої надійшов запит про видачу”. Те ж саме у ч. 4 ст. 591 

КПК: “При розгляді скарги слідчий суддя не досліджує питання про 

винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих 
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компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, 

щодо якої надійшов запит про видачу (екстрадицію)”. 

В КПК є низка статей, де в різних частинах поняття дослідження 

доказів вживається в різних значеннях. Так, в ч. 1 ст. 349 КПК, яка 

називається “Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та 

порядку їх дослідження”, поняття дослідження доказів вживається у 

значенні діяльності, що охоплює збирання та перевірку доказів: “Після 

виконання дій, передбачених статтею 348 цього Кодексу, головуючий 

з’ясовує думку учасників судового провадження про те, які докази 

потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження. Докази зі сторони 

обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту – у 

другу”. Так само й у першому реченні частини другої цієї статті: “Обсяг 

доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження 

визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені”. 

Однак у другому реченні частини другої цієї статті дослідження доказів 

уже вживається в значенні перевірки: “Під час здійснення спеціального 

судового провадження досліджуються всі надані докази”. А в третій 

частині під дослідженням мається на увазі доказування: “Суд має право, 

якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, 

визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються. При цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазначені 

особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а 

також роз’яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права 

оскаржити ці обставини в апеляційному порядку”. 

Ч. 3 ст. 404 КПК складається із одного речення, але в різних 

частинах цього речення поняття “дослідження” вживається в різних 

значеннях. Так, в першій частині цього речення під дослідженням мається 

на увазі доказування: “За клопотанням учасників судового провадження 

суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити обставини, 
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встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони 

досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями …”. У 

другій же частині цього речення дослідження вживається як збирання та 

оцінка: “ … та може дослідити докази, які не досліджувалися судом 

першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники 

судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої 

інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, 

що оскаржується”. 

Так само й в ч. 1 ст. 410 КПК теж йдеться як про дослідження 

обставин (доказування), так і про дослідження доказів (збирання та 

перевірка): “Неповним визнається судовий розгляд, під час якого 

залишилися недослідженими обставини, з’ясування яких може мати 

істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та 

справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо: 

1) судом були відхилені клопотання учасників судового 

провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинення 

інших процесуальних дій для підтвердження чи спростування обставин, 

з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, 

обґрунтованого та справедливого судового рішення …”. 

Схожа ситуція й в ч. 2 ст. 531 КПК, яка теж складається із одного 

речення. В першій частині цього речення дослідження доказів відповідає 

за змістом перевірці доказів: “У рішенні суду про відновлення матеріалів 

втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких 

конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з 

участю всіх учасників судового провадження …”. Натомість у другій 

частині речення дослідження – це збирання та перевірка: “… суд вважає 

установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки 

суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які 

процесуальні дії вчинялися”.  
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Проведений аналіз відповідних положень КПК дає підстави для 

висновку про те, що погляди, ніби дослідження доказів – це те ж саме, що 

й перевірка, і навпаки, є хибними. Поняття “дослідження доказів” лише в 

частині норм КПК вживається у значенні перевірки доказів. У більшості ж 

випадків під ним варто розуміти діяльність, що охоплює збирання та 

перевірку доказів, а в окремих нормах – діяльність, що охоплює збирання, 

перевірку та оцінку доказів, тобто, власне доказування.  

 Перевірка доказів являє собою діяльність із з’ясування змісту 

доказу, зіставлення доказів між собою, збирання нових доказів із метою 

з’ясування належності, допустимості та достовірності вже наявних 

доказів. 

Перевірка доказів відбувається уже в ході їх збирання. Наприклад, 

свідку під час допиту ставляться уточнюючі запитання саме з метою 

перевірки його показань. Так само під час слідчого експерименту можуть 

ставитися уточнюючі запитання підозрюваному, потерпілому, свідку. 

Перевірка доказів може здійснюватися як одноособово, тобто одним 

суб’єктом доказування, так і колегіально, тобто кількома суб’єктами 

доказування одночасно. Так, слідчий, який перевіряє показання свідків 

шляхом проведення їх одночасного допиту, перевіряє докази одноособово. 

Проте перевірка доказів шляхом одночасного допиту двох і більше вже 

допитаних осіб у судовому засіданні є перевіркою доказів, що 

здійснюється колегіально. У судовому засіданні перевірка доказів завжди 

здійснюється колегіально: суд, прокурор, захисник, обвинувачений та інші 

мають право ставити питання свідку, експерту, одночасно 

ознайомлюватися із речовим доказом і т. д. М. Є. Шумило взагалі вважає, 

що “юрист (слідчий або прокурор) не у змозі одноособово належним 

чином оцінити і перевірити докази повним обсягом” [333, с. 83]. 

Пізнати зміст доказу означає правильно з’ясувати як суть фактичних 

даних, так і їх процесуальну форму, а також місце цього доказу в системі 
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інших доказів у кримінальному провадженні. Як зазначав Р. С. Бєлкін, 

“для правильної оцінки доказу, визначення його значення і місця в системі 

інших доказів у справі, нарешті, для використання його як засобу 

доказування слідчий чи суд повинні чітко уявляти собі зміст цього доказу, 

його сутність” [13, с. 49]. В. Д. Арсеньєв писав так: “змістом показань, 

висновків і документів будуть дані про факти – доказові та шукані, а 

змістом речових доказів – ті матеріальні ознаки їх, які дають підстави 

допустити зв’язок цих речей із відповідними фактами” [5, с. 102]. 

З’ясування суті фактичних даних, які складають зміст доказу, досягається 

за допомогою аналізу як умовного розчленування доказу на частини та їх 

ретельного вивчення. Розуміння місця доказу в системі доказів у 

кримінальному провадженні досягається за допомогою синтезу як 

вивчення предмета в його цілісності, в єдності та взаємозв’язку його 

складових, розчленованих шляхом аналізу. На практиці пізнання змісту 

доказу здебільшого відбувається шляхом заслуховування показань, 

візуального огляду речових доказів, оголошення документів та 

ознайомлення із ними, ознайомлення із висновком експерта. Втім, у 

певних випадках зміст доказу потребує додаткових дій для його пізнання. 

У таких ситуаціях суб’єкти доказування послуговуються роз’ясненнями 

спеціаліста, результатами допиту експерта з метою роз’яснення його 

висновку тощо. 

Аналіз доказу полягає в його умовному розчленуванні на складові та 

відокремленому прискіпливому вивченні кожної із цих складових, а також 

у відокремленому вивченні фактичних даних та їх джерела. Таке 

розчленування є умовним, оскільки воно відбувається тільки в свідомості 

суб’єкта доказування. За словами І. І. Котюка, “Аналіз полягає в тому, що 

досліджуваний предмет мислено або практично розчленовується на 

складові (ознаки, властивості), кожен з яких після цього досліджується 

окремо як частина розчленованого цілого для того, щоб виділені в ході 
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аналізу елементи з’єднати з допомогою іншого логічного прийому – 

синтезу в ціле, збагачене новими знаннями” [143, с. 338]. При цьому 

аналізу піддаються не лише фактичні дані, а й джерело доказу. На це, 

зокрема, вказує М. Є. Шумило: “Аналіз проводиться шляхом умовного 

роз’єднання змісту й джерела. Аналізуючи зміст доказу, суб’єкт 

доказування більш глибоко пізнає його узгодженість чи неузгодженість з 

іншими доказами і таким чином збільшує своє уявлення про обставини 

події, що досліджується, або доходить необхідності отримати нові докази. 

Самостійний аналіз джерела доказу надає можливість виявити його 

особливості, які дозволяють вести мову про об’єктивність і правдивість 

джерела” [183, с. 281-282]. Таким чином, при аналізі суб’єкт доказування 

ретельно вивчає зміст доказу, його особливості, процесуальне джерело 

[323, с. 83]. Аналіз дозволяє систематизувати накопичені знання про 

докази, з’ясувати зв’язки між ними, а отже – прийти до розуміння про 

необхідність збирання нових доказів для формування висновку щодо 

властивостей уже зібраних (належності, допустимості, достовірності). 

Така систематизація відбувається щоразу після отримання нових доказів. 

Кожен новий доказ піддається аналізу, а сукупність доказів – зіставленню 

між собою. Метою здійснення аналізу та зіставлення доказів є з’ясування 

властивостей зібраних доказів. Втім, для такого висновку часто 

недостатньо лише з’ясування змісту доказів та їх зіставлення між собою, а 

потрібно зібрати нові докази. Скажімо, слідчий зібрав певну сукупність 

доказів. Вчинені ним дії щодо їх аналізу та зіставлення привели його до 

розуміння, що наявних доказів недостатньо, щоб зробити висновок про 

достовірність показань потерпілого чи свідка. Тому йому потрібно 

здійснити одночасний допит свідка та потерпілого, провести слідчий 

експеримент тощо [312, с. 112]. Тобто, перевірка доказів полягає, окрім 

з’ясування змісту та зіставлення доказів, у збиранні доказів з метою 

з’ясування властивостей уже наявних доказів, а саме – належності, 
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допустимості та достовірності. При цьому слушною є думка Ю. К. Орлова: 

“Перевірка доказів є такою тільки щодо доказів, які перевіряються, для 

перевірочних вона виступає як збирання” [189, с. 113]. 

Розмежування між перевіркою та оцінкою доказів проводять за тим, 

що перевірка – це поєднання практичних дій і логічної розумової 

діяльності, в той час як оцінка – це суто логічна розумова діяльність. Так, 

М. М. Михеєнко писав з цього приводу так: “Основна відмінність 

перевірки та оцінки полягає в тому, що перша здійснюється як за 

допомогою практичних (слідчих і судових) дій, так і логічним шляхом, за 

допомогою мисленнєвої діяльності, друга ж являє собою тільки 

мисленнєву діяльність” [177, с. 16]. До прихильників такого погляду варто 

віднести, зокрема, Ю. К. Орлова [189, с. 116], Ю. М. Грошевого, 

О. В. Капліну та О. Г. Шило [148, с. 204], Л. Д. Удалову [279, с. 90], 

М. Є. Шумила [184, с. 255], В. В. Вапнярчука [269, с. 179], Є. Г. Коваленка 

[125, с. 198], Ю. А. Коміссарчук та С. О. Сороку [138, с. 234], О. О. Юхна 

[110, с. 43]. 

 Не ставлячи під сумнів правильність описаного підходу до 

розмежування перевірки та оцінки доказів, варто зазначити, що наявність 

“практичної” складової – не єдина ознака, яка відрізняє перевірку та 

оцінку доказів. Таких можна виділити ще три. По-перше, перевірка доказів 

відрізняється від їх оцінки за місцем у доказуванні. Так, оцінка доказів 

відбувається безпосередньо перед прийняттям владного процесуального 

рішення, тоді як перевірка передує оцінці. Не варто заперечувати, що 

оцінка доказів відбувається під час всього доказування і присутня уже під 

час збирання, однак така оцінка є попередньою. Оцінка доказів так, як її 

зміст розкритий у ст. 94 КПК, здійснюється перед прийняттям владного 

процесуального рішення: рішень слідчого та прокурора про закриття 

кримінального провадження та усіх процесуальних рішень, які слідчий 

суддя та суд приймають у нарадчій кімнаті. Оцінка доказів як розумова 



 
 

61 
 

аналітична діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, яка 

зводиться до того, що ці суб’єкти доказування за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і 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, з 

метою прийняття відповідного процесуального рішення відбувається аж 

тоді, коли докази зібрані та перевірені. Так, під час перевірки доказів 

суб’єкти доказування роблять висновок про належність, допустимість та 

достовірність доказів, однак такий висновок є попереднім. Остаточний 

висновок робить слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд під час оцінки 

доказів при прийнятті ними кінцевого на цій стадії (етапі) процесу 

рішення. Видається правильною заувага М. М. Михеєнка про те, що як 

окремий, самостійний елемент процесу доказування оцінка чітко 

проявляється тоді, коли необхідно прийняти процесуальне рішення – 

проміжне, етапне чи кінцеве [177, с. 16].  

По-друге, предметом оцінки, на відміну від перевірки, виступають 

не лише належність, допустимість та достовірність, а й достатність доказів 

[319, с. 57]. Такий предмет оцінки доказів безпосередньо випливає із ст. 94 

КПК, де сказано: “...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”. 

По-третє, варто погодитися з тим, що перевірку доказів здійснюють 

всі суб’єкти доказування. Відповідно до чинного КПК, суб’єктами 

доказування є слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний), особа, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, особа, щодо якої 

вирішується питання про звільнення від кримінальної відповідальності, 
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їхні захисники та законні представники, потерпілий, його представник та 

законний представник, цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, особа, стосовно 

якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), 

а також слідчий суддя та суд. Водночас автор погоджується із думкою 

І. В. Гловюк: “Що стосується розгляду слідчим суддею скарг, то збирання 

та перевірка доказів там здійснюється у порядку, передбаченому для 

судового розгляду” [91]. В той же час оцінку доказів здійснюють лише ті 

суб'єкти, які уповноважені на прийняття владних процесуальних рішень, а 

саме – слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд. 

Перевірка доказів відбувається на тих стадіях кримінального 

провадження, на яких відбувається доказування як з’ясування обставин 

кримінального провадження. Тому перевірка доказів відбувається під час 

досудового розслідування, кримінального провадження в суді першої 

інстанції, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному 

порядку за умови, що в апеляційній скарзі ставиться питання про повторне 

дослідження обставин або дослідження нових доказів. Як слушно вказує 

Н. Р. Бобечко, “суд апеляційної інстанції обґрунтовує своє рішення на 

доказах, що містяться у матеріалах кримінального провадження і лише у 

виняткових випадках може дослідити їх безпосередньо. Причому така 

“винятковість” напряму пов’язана з правом учасників судового 

провадження подолати законодавчі обмеження щодо повторного 

безпосереднього дослідження обставин кримінального провадження, 

встановлених судом першої інстанції, та первинного безпосереднього 

дослідження нових доказів” [18, c. 5]. Відповідно до ч. 1 ст. 433 КПК, суду 

касаційної інстанції заборонено встановлювати обставини кримінального 

провадження, тому на стадії провадження з перегляду судових рішень в 

касаційному порядку перевірка доказів не здійснюється. 
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Висновки до Розділу 1. 

1. Доказ є органічною єдністю форми (джерела) та змісту – 

фактичних даних про обставини, які містяться в цьому джерелі. В науці 

тривають дискусії щодо того, по-перше, що є предметом перевірки доказів 

– належність, допустимість та достовірність доказів чи лише достовірність 

доказів; по-друге, яким чином відбувається перевірка доказів – шляхом 

аналізу доказів, зіставлення доказів, збирання нових доказів для 

підтвердження або спростування тих, що перевіряються, чи лише шляхом 

аналізу доказів та збирання нових доказів; по-третє, хто здійснює 

перевірку – лише ті суб’єкти, до повноважень яких належить прийняття 

владних процесуальних рішень, чи усі суб’єкти доказування; по-четверте, 

як співвідносяться поняття перевірки та дослідження доказів. 

2. У вжитому в частині ч. 3 ст. 333, ч. 1 ст. 363, ч. 5 ст. 364, ч. 4 

ст. 365 КПК сполученні слів “з’ясування обставин та перевірку їх 

доказами” фразу “та перевірку їх доказами” варто було б виключити, а 

використане в ч. 3 ст. 333 КПК словосполучення “у встановленні обставин 

або перевірці обставин” – замінити на “у встановленні обставин”. 

3. Поняття дослідження доказів лише в частині норм КПК 

вживається у значенні перевірки доказів. У більшості ж випадків під ним 

варто розуміти діяльність, що охоплює збирання та перевірку доказів, а в 

окремих нормах – діяльність, що охоплює збирання, перевірку та оцінку 

доказів, тобто, власне доказування.  

4.  Перевірка доказів являє собою діяльність із з’ясування змісту 

доказів, зіставлення доказів між собою, збирання нових доказів з метою 

з’ясування належності, допустимості та достовірності вже наявних 

доказів. 

5. Перевірка доказів може здійснюватися як одноособово, тобто 

одним суб’єктом доказування, так і колегіально, тобто кількома 
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суб’єктами доказування одночасно. В судовому засіданні перевірка 

доказів завжди здійснюється колегіально. 

6. Пізнати зміст доказу означає правильно з’ясувати суть 

фактичних даних, їх процесуальну форму, місце цього доказу в системі 

інших доказів у кримінальному провадженні. З’ясування суті фактичних 

даних та їх процесуальної форми досягається за допомогою аналізу як 

умовного розчленування доказу на частини та їх ретельного вивчення. 

Розуміння місця доказу в системі доказів у кримінальному провадженні 

досягається за допомогою синтезу як вивчення предмета в його цілісності, 

в єдності та взаємозв’язку його складових, розчленованих шляхом аналізу. 

Аналіз та синтез дозволяють систематизувати накопичені знання про 

докази, з’ясувати зв’язки між ними і, як наслідок, прийти до розуміння про 

необхідність збирання нових доказів для формування висновку щодо 

властивостей уже зібраних (належності, допустимості, достовірності). 

7. Розмежування між перевіркою та оцінкою доказів варто 

проводити за чотирма ознаками: по-перше, перевірка – це поєднання 

практичних дій та логічної розумової діяльності, в той час як оцінка – це 

суто логічна розумова діяльність; по-друге, оцінка доказів відбувається 

безпосередньо перед прийняттям владного процесуального рішення, тоді 

як перевірка передує оцінці; по-третє, предметом оцінки, на відміну від 

перевірки, виступають не лише належність, допустимість та достовірність, 

а й достатність доказів; по-четверте, перевірку доказів здійснюють всі 

суб’єкти доказування, в той же час оцінку доказів здійснюють лише ті 

суб'єкти, які уповноважені на прийняття владних процесуальних рішень, а 

саме – слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд. 

8. Перевірка доказів відбувається на тих стадіях кримінального 

провадження, на яких відбувається доказування як з’ясування обставин 

кримінального провадження. Тому перевірка доказів відбувається під час 

досудового розслідування, кримінального провадження у суді першої 
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інстанції, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному 

порядку за умови, що в апеляційній скарзі ставиться питання про повторне 

дослідження обставин та дослідження нових доказів. На стадії 

провадження з перегляду судових рішень в касаційному порядку перевірка 

доказів не здійснюється. 
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РОЗДІЛ 2 

 ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ ДОКАЗІВ 

  

2.1. Перевірка належності доказів. 

 

Однією із властивостей доказів є належність, яку в статті 85 КПК 

визначено так: “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”. Разом з цим, в науці мають місце дискусії щодо поняття 

належності доказів. 

Аналіз наукової літератури з доказування дає підстави виокремити 

наступні положення з цього питання. По-перше, низка запропонованих 

дефініцій належності доказів не мають суттєвих (принципових) 

відмінностей. По-друге, окремі з них небезспірні, оскільки, на мій погляд, 

не зовсім адекватно відображають зміст належності як властивості доказу. 

Проблемою тут є й те, що здебільшого науковці для розкриття змісту 

належності використовують терміни, які самі потребують розкриття. 

Так, свого часу А. А. Давлєтов писав про належність як про 

“здатність доказу бути засобом встановлення обставин, що мають 

значення для кримінального провадження” [106, с. 40]. Його підтримали 

П. А. Лупінська, В. В. Вапнярчук, В. І. Фаринник, В. О. Малярова [171, 

с. 140; 269, с. 242; 304, с. 27; 175, с. 120]. Близькі до зазначених вчених 

також Є. Д. Лук’янчиков та Б. Є. Лук’янчиков: “Під належністю розуміють 

здатність фактичних даних надавати інформацію щодо обставин, які 

входять до предмета доказування, виступати аргументами (посилками) у 

процесі встановлення об‘єктивної істини” [169, с. 126]. Разом з цим, 
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залишається незрозумілим, у чому проявляється така “здатність”. 

М. М. Михеєнко у цьому контексті писав про придатність доказів, так 

само не розкриваючи зміст цього поняття: “Належність доказів 

визначається їх придатністю для встановлення наявності або відсутності 

обставин, які входять в предмет доказування у справі, конкретизованих 

кримінальним законом, а також інших обставин, які мають в цій справі 

характер допоміжних чи супутніх щодо предмета доказування” [177, 

с. 18]. 

Слід погодитися з тим, що належними є докази, зміст яких може 

слугувати підставою для встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження [208]. Належність – це фактична, а не 

юридична, властивість доказу. Доказ належний, якщо від нього логічно 

може бути виведений факт, що доказується [202, с. 111]. 

Належні докази підтверджують або спростовують: 

1) обставини, що входять до предмета доказування; 

2) доказові факти та об’єктивні зв’язки між ними; 

3) зв’язки між доказовими фактами та обставинами предмета 

доказування; 

4) обставини, що мають значення під час прийняття допоміжних 

або етапних рішень (наприклад, рішення про обрання запобіжного заходу).  

З приводу останнього слушно зазначає Т. В. Лукашкіна: 

“Належними слід визнавати і докази, за допомогою яких установлюються 

обставини так званого локального предмета доказування, наприклад, дані, 

що свідчать про наявність підстав для обрання конкретного запобіжного 

заходу” [155, с. 226]. 

Було б помилково вважати, що висновок про належність доказу 

завжди можна зробити вже при збиранні цього доказу. На початкових 

етапах доказування зв’язок між змістом доказу та обставинами предмета 

доказування чи їх відсутністю лише міркується у свідомості суб’єкта 
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доказування. Ю. М. Грошевий справедливо вважав так: “Встановлення 

належності доказів – не одномоментний акт. На початковому етапі 

кримінального провадження, коли слідчий стикається з обмаллю доказової 

інформації, висуненням та перевіркою численних версій, основний зміст 

діяльності полягає в імовірнісному виведенні належності фактичних 

даних. На цьому етапі можуть бути зібрані такі відомості про факти, які в 

подальшому не будуть використані під час прийняття рішень як докази 

саме через відсутність у них властивості належності. В міру накопичення 

доказів, з’ясування кола обставин, які необхідно встановити по даному 

кримінальному провадженню, встановлення належності доказів має більш 

конкретний характер ...” [150, с. 185]. Видаються слушними міркування 

також О. В. Руденка: “Інформація, сприйнята на етапі пошуку доказів, має 

бути перш за все сприйнята суб’єктом доказування. Далі із числа 

сприйнятої інформації має бути виділена інформація, яка має значення до 

розслідуваної справи, тобто визначені ті сліди, які імовірно перебувають в 

об’єктивному зв’язку із подією злочину. Наявність об’єктивного зв’язку 

тут тільки передбачається, тому інформація, сприйнята як належна із 

всього об’єму сприйнятої інформації, належна імовірно” [242, с. 9]. 

І справді, справжня належність/неналежність доказу з’ясовується в 

той час, коли буде встановлено остаточний предмет доказування. Предмет 

доказування може змінюватися, і тоді змінюється й належність доказів. Як 

слушно вказує Д. Б. Сергєєва, “Тільки визначивши, які саме обставини 

кримінального провадження необхідно встановити, можна вирішити 

питання про належність конкретних фактичних даних до кримінального 

провадження” [248, с. 236]. Наприклад, розслідування здійснюється щодо 

злочину, щодо якого можливе укладення угоди про визнання винуватості. 

Якщо такого не станеться, то належними будуть одні докази та їх 

сукупність, а якщо прокурор та підозрюваний все ж укладуть угоду – то 

інші, адже предмет доказування вже інший. При цьому подія злочину одна 
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і та ж. Проілюструємо це прикладом. У кримінальному провадженні 

№ 12018230030003626 було оголошено підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу 

України (надалі – КК) – використання завідомо підробленого документа. 

Згідно із змістом підозри, стороні обвинувачення належало довести, що 

підозрювана з метою уникнення відповідальності за порушення 

міграційного законодавства України надала працівникам Управління 

державної міграційної служби України в Херсонській області паспорт 

громадянина Російської Федерації, виданий на її ім’я, в якому були 

підроблені чотири штампи про факт перетину державного кордону 

України. З огляду на такий предмет доказування належними були б такі 

докази: паспорт, який вважають підробленим, відомості з бази Державної 

прикордонної служби України щодо перетину державного кордону 

України, показання працівників Державної міграційної служби України, 

висновок технічної експертизи документів та інші. Втім, у цьому 

кримінальному провадженні прокурор та підозрюваний уклали угоду про 

визнання винуватості, що змінило предмет доказування. Тепер до 

предмету доказування входять такі обставини: чи усвідомлює 

обвинувачений наслідки укладення та затвердження угоди, зміст 

обвинувачення, вид покарання, яке буде застосоване до нього; чи 

добровільно він уклав угоду. Вже інші докази та їх сукупність будуть 

належними: показання обвинуваченого щодо добровільності укладення 

угоди, щодо усвідомлення її змісту та наслідків; показання інших осіб 

щодо добровільності укладення ним угоди та інші [81]. 

На практиці, та й у теорії, складнощі виникають при визначенні 

належності непрямих доказів. М. С. Строгович писав, що “непрямі докази 

– це докази, які вказують на доказовий факт, який своєю чергою вказує на 

головний факт” [264, с. 85]. Змістом прямого доказу є обставина, що 

входить до предмета доказування, а непрямого – доказовий факт, зв'язок 
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між доказовим фактом та обставиною предмета доказування або іншим 

доказовим фактом. При з’ясуванні змісту поняття доказового факту варто 

керуватися визначенням В. О. Попелюшка: доказові факти є “факти 

(обставини) об'єктивної дійсності, які знаходяться в об'єктивному чи в 

передбачуваному (помилково чи неправдиво приписуваному) зв'язку з 

юридично значимими обставинами (обставинами предмета доказування) і 

досліджувані для вияснення останніх” [204, с. 20]. Прикладом доказового 

факту, який перебуває в неправдиво приписуваному зв’язку із 

обставинами предмета доказування, є вигадане алібі. А непрямі докази 

тут – показання обвинуваченого та/або свідків про наявність в 

обвинуваченого цього алібі. В такій ситуації належними непрямими 

доказами будуть як ті, які підтверджують алібі, так і ті, які його 

спростовують. Якщо ж буде встановлено, що показання про наявність 

алібі є недостовірними, то це означає, що зв’язок алібі як доказового факту 

із юридично значимими обставинами був неправдиво приписуваним. 

Приклад такого зв’язку знаходимо в практиці Красноармійського 

міськрайонного суду Донецької області. Суд розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні розбою, поєднаного з 

проникненням у житло. Свідки дали показання про те, що на час вчинення 

злочину обвинувачений перебував разом з ними в іншому населеному 

пункті. Суд визнав їхні показання недостовірними з огляду на розбіжності 

в них, а також з огляду на інформацію, надану оператором мобільного 

зв’язку ПрАТ “МТС Україна”, про місце перебування телефона 

обвинуваченого в день вчинення злочину [55]. 

Непрямі докази тільки тоді є належними, коли доказові факти, які 

вони встановлюють, перебувають в об’єктивному зв'язку із юридично 

значимими фактами. Саме тому В. О. Попелюшко пише: “А оскільки зміст 

жодного непрямого доказу не відповідає ознакам обставин предмета 

доказування, то основним, і водночас найважчим у їх перевірці та оцінці, є 
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встановлення зв’язку непрямих доказів із предметом доказування 

(об’єктивного чи суб’єктивного), від чого, в кінцевому підсумку, залежить 

визнання доказу належним чи неналежним до справи” [205, с. 57]. Тим не 

менше, перевірку непрямих доказів не варто зводити тільки до перевірки 

зв’язку між доказовим та юридично значимим фактами. Правильно 

вказував М. М. Гродзінський: “Помилки, які мають місце при доказуванні 

непрямими доказами, полягають в ряді випадків саме в тому, що сама 

наявність фактів, які розглядаються судом як доказові, залишається 

припущенням чи навіть прямо спростовується у справі” [101, с. 96]. 

Доказування непрямими доказами має дві складові: доказування 

доказового факту та доказування об’єктивного зв'язку між доказовим та 

юридично значимим фактами. Тобто, суб’єкту доказування слід 

достовірно з’ясувати як доказовий факт, так і наявність об’єктивного 

зв’язок між цим фактом та обставинами предмета доказування. Тому варто 

погодитися із В. Д. Арсєньєвим, який вважав, що “коли за допомогою тих 

чи інших сигналів вдається отримати свідчення про доказові факти, ми 

повинні вирішити питання як про достовірність самих свідчень, так і про 

наявність зв’язку фактів, які встановлюються такими свідченнями, із 

шуканими фактами” [5, с. 103]. 

У процесуальній науці мають місце спроби узагальнити форми 

зв’язків між доказовим та юридично значимим фактами. Так, 

М. Є. Шумило та О. К. Тугарова зазначають: “У процесі розслідування 

злочину найбільш поширеними є: 1) генетичні зв’язки, які характеризують 

походження певних явищ або подій (причинно-наслідковий, зумовленості, 

об’ємний, поссидентний); 2) функціональний зв’язок, який характеризує 

стійку кількісну взаємозалежність між явищами і подіями; 3) хронологічні 

та просторові зв’язки, які відображають взаємну відповідність за 

окремими ознаками явищ або подій у просторі та часі; 4) кореляційні 

зв’язки, які відображають взаємну відповідність за окремими ознаками 
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явищ або подій, відомості про які становлять зміст непрямих доказів” [337, 

с. 171]. При цьому В. О. Попелюшко слушно вказував на те, що “такі 

зв'язки існують не ізольовано, а одночасно, часто вони переходять з 

одного в інший … однак в кожному конкретному випадку домінуюче 

значення набуває та чи інша (ті чи інші) форма зв'язку” [204, с. 16]. 

Приклади наведених вище зв’язків знаходимо в судовій практиці. 

Києво-Святошинський районний суд Київської області розглядав справу 

за обвинуваченням в умисному вбивстві. ОСОБА_3 обвинувачувався в 

тому, що “перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в будинку за 

адресою: АДРЕСА_3, в ході сварки, яка виникла на ґрунті раптово 

неприязних відносин із ОСОБА_5 ... з метою заподіяння смерті 

останньому в короткий проміжок часу наніс йому 2 удари головою в 

перенісся, 1 удар ліктем в підборіддя, в результаті чого ОСОБА_5 впав на 

поріг свого будинку, після чого ОСОБА_3 наніс ще 2 удари підошвою 

ноги, 1 удар каблуком по обличчю ОСОБА_5 після чого продовжував 

наносити численні тілесні ушкодження не менше 31-43 ударів масивним 

предметом по різних частинах тіла ОСОБА_5, після чого залишив 

потерпілого та пішов в невідомому напрямку”. Суд дійшов висновку, що 

“непрямим доказом нанесення тілесних ушкоджень потерпілому саме 

обвинуваченим є те, що після нанесення тілесних ушкоджень 

обвинувачений закрив будинок потерпілого на ключ, який викинув в 

город, тому в подальшому будь-які особи не мали доступу до потерпілого 

аж до виявлення його трупа” [49]. Тут доказовим фактом є факт закриття 

обвинуваченим будинку, де в подальшому був виявлений труп, та 

викидання ключа. Між цим доказовим фактом та об’єктивною стороною 

злочину вбачається причинно-наслідковий зв’язок, який є домінуючим. 

Втім, також тут наявні зв’язки часу та простору. 

Приклад зв’язку умови з обумовленим знаходимо в практиці 

Житомирського районного суду Житомирської області. Суд розглядав 
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справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 

в незаконному зберіганні наркотичних засобів із метою збуту. Непрямим 

доказом відсутності в обвинувачених умислу на збут вказаних 

наркотичних засобів суд визнав висновки судово-наркологічних 

експертиз. Згідно із висновками експертиз, усі обвинувачені страждають 

на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, 

стимуляторів, канабіоїдів. На думку суду, це підтверджує те, що 

обвинувачені зберігали наркотичні засоби виключно для власного 

вживання, а не з метою збуту [45]. Інший приклад. ОСОБА_5 

обвинувачувався в тому, що “невстановленим слідством предметом, що 

мав колюче-ріжучі властивості та який знаходився при ньому, наніс 

ОСОБА_13 численні удари в область голови, шиї, тулуба та кінцівок, 

спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці 

події”. В ході проведення обшуку в помешканні обвинуваченого було 

виявлено штани з ознаками слідів крові на них. За висновком судово-

біологічної експертизи, генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених 

на поверхні цих штанів, збігаються з генетичними ознаками зразка крові 

убитого, та не збігаються з генетичними ознаками зразка букального 

епітелію обвинуваченого; походження вищевказаних слідів від 

обвинуваченого виключається. Отже, маємо справу із доказовим фактом – 

наявності на штанах, вилучених в обвинуваченого, крові, що не може бути 

його, але збігається за генетичними ознаками із кров’ю убитого. Цей 

доказовий факт перебуває в зв’язку із юридично значимим як умова й 

обумовлене [33]. 

О. О. Хмиров окремо виділяв “посидентний зв’язок” – зв’язок за 

приналежністю речей. Цей зв’язок виражає приналежність об’єктів 

певному суб’єкту і таким чином вказує на їхнє походження [308, с. 39]. 

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглядав кримінальне 

провадження за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого в ч. 2 
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ст. 289 КК. ОСОБА_3 обвинувачувався в тому, що незаконно заволодів 

мотоциклом, який стояв біля магазину в смт. Міжгір’я Закарпатської 

області, проїхав на ньому до міського парку відпочинку, де покинув 

мотоцикл, бо в ньому закінчилося пальне. На час розгляду справи в суді 

особа, якій належав мотоцикл на час його викрадення, померла, тому 

потерпілою було визнано його матір. Потерпіла за результатами слідчої дії 

пред’явлення речі до впізнання впізнала мотоцикл, яким володів і 

користувався їй син, за тими ж ознаками ідентифікації, які зазначені в 

описах мотоцикла, зафіксованих протоколом огляду місця події, де 

виявлено мотоцикл. Тобто, є кілька непрямих доказів: протокол огляду 

місця події, де зафіксовано, який саме мотоцикл вилучено; протокол 

пред’явлення речі до впізнання, де потерпіла впізнала мотоцикл за тими ж 

ознаками, що й зафіксовані в протоколі огляду. Таким чином, доказовий 

факт, а саме факт знайдення в парку мотоциклу саме потерпілого, а не 

когось іншого, перебуває в посидетному зв’язку із юридично значимими 

фактами [62]. 

Також О. О. Хмиров виділяв субстанціональний зв’язок – 

відповідність ознак речового доказу ознакам (властивостям) певної групи 

об’єктів чи індивідуального об’єкта [308, с. 56]. Приклад такого зв’язку 

знаходимо в практиці Ленінського районного суду м. Миколаєва. 

ОСОБА_1 обвинувачувався в тому, що “взяв дерев'яний брус, яким наніс 

ОСОБА_5 із значною силою один удар в тім'яно-потиличну область 

голови, чим причинив їй тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової 

травми ... Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла впала на 

землю обличчям донизу та померла на місці”. Наступного ранку 

ОСОБА_1 відвіз тіло ОСОБА_5 в ліс, де “за допомогою заздалегідь взятої 

з собою сокири відділив від тулубу голову, верхні та нижні кінцівки, 

тазостегнову частину ОСОБА_5. Після цього, ОСОБА_1 закопав голову та 

верхні кінцівки потерпілої в різних місцях соснового масиву”. Інші 



 
 

75 
 

частини тіла обвинувачений заховав в інших місцях. В ході досудового 

розслідування було знайдемо всі частини тіла ОСОБА_5. Висновком 

судової молекулярно-генетичної експертизи було встановлено, що 

фрагменти тіла належали одній людині. Цей висновок експерта 

підтверджує доказовий факт, який перебуває саме в субстанціональному 

зв’язку із юридично значимим фактом [58]. 

На початковому етапі пізнання такі зв'язки між доказовими фактами 

та обставинами предмета доказування лише передбачаються. Як слушно 

зазначає В. О. Попелюшко, “часто при перевірці версій про зв'язки між 

відшукуваними і відомими фактами такі зв'язки лише міркуються в 

свідомості слідчого як можливі” [204, с. 17]. Так само вважає й 

О. О. Хмиров: “Окремо взятий непрямий доказ дозволяє тільки висунути 

припущення про наявність зв’язку. Тільки отримання додаткової 

інформації може зробити це припущення більш обґрунтованим, а в 

кінцевому результаті достовірним знанням” [308, с. 61-62]. Через це 

наявність зв’язку завжди перевіряється: як за допомогою слідчих 

(розшукових) дій, так і за допомогою аналізу, зіставлення доказів. 

Проілюструємо це таким прикладом. ОСОБА_1 обвинувачувався в тому, 

що незаконно проник в приміщення контейнеру, звідки викрав рюкзак з 

належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 275000 гривень. Двоє 

свідків у цій справі показали, що невдовзі після того дня, коли в 

потерпілого зник рюкзак з грішми, обвинувачений купив автомобіль, два 

скутери та перекрив дах свого будинку. Це непрямі докази, які 

перебувають в імовірному зв’язку із юридично значимим фактом як 

причина і наслідок. Ці докази будуть належними тільки тоді, якщо 

з’ясується, що в обвинуваченого не було інших коштів для купівлі цих 

транспортних засобів та перекриття даху, окрім як тих, які він нібито 

вкрав з рюкзака потерпілого. Сам обвинувачений показав, що “грошові 

кошти, за які купив автомобіль та мопеди, він заробив на заробітках, коли 
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влітку 2015 їздив до бабусі в Миколаївську область, де працював півтори 

місяці підсобним робітником в селі”. Втім, інших доказів на 

підтвердження цієї обставини не було надано. Крім цього, як слідує зі 

змісту вироку суду, обвинуваченому ставилося питання, в кого саме він 

працював у селі влітку 2015-го року, однак він не надав відповіді [50]. 

Отже, для перевірки наявності зв’язку між доказовим фактом, а саме 

купівлею обвинуваченим транспортних засобів, та фактом вчинення ним 

крадіжки під час допиту було задане запитання перевірочного характеру, 

на яке він не зміг відповісти. 

Підсумовуючи, слід сказати, що остаточна належність доказу 

з’ясовується в той час, коли буде встановлено остаточний предмет 

доказування. Прямий доказ перевіряється лише в частині допустимості та 

достовірності, а в частині належності – не перевіряється, оскільки його 

змістом і є обставини предмета доказування. Натомість при перевірці 

непрямих доказів обов’язковим є з’ясування наявності об’єктивного чи 

неправдиво приписуваного зв’язку між доказовим фактом, який 

встановлюється цим непрямим доказом, та обставиною предмета 

доказування. 

 

2.2. Перевірка допустимості доказів. 

  

Тоді як належність доказу – це його фактична характеристика, то 

допустимість – правова. Як зазначено в ч. 1 ст. 86 КПК, “доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим 

Кодексом”. М. Є. Шумило вказує на те, що традиційно в науковій та 

навчальній літературі вимоги допустимості визначаються в такий спосіб: 

законність джерела, законним повинен бути спосіб отримання доказів, 

належний суб’єкт, що має право проводити процесуальні дії з отримання 

доказів [184, с. 229-230]. З-поміж інших, так само вважають 
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І. Л. Чупрікова [311, с. 50-119], М. А. Погорецький [198, с. 460], 

С. О. Ковальчук [127, с. 135], А. В. Панова [149, с. 160], Н. М. Басай [8, 

с. 16]. 

Наведена позиція вбачається переконливою. Допустимими доказами 

є ті, які одночасно відповідають таким вимогам: 1) отримані належними 

суб’єктами; 2) отримані з передбачених законом джерел; 3) отримані з 

додержанням встановленої законом процедури. В науці поширеним також 

є погляд, за яким третя вимога, а саме вимога про додержання процедури 

збирання доказів, розділяється на дві вимоги: дотримання правил 

проведення процесуальної дії, в ході якої отримано доказ, та дотримання 

вимог закону щодо фіксації та результатів проведення слідчої дії. Зокрема, 

В. О. Попелюшко із посиланням на Н. В. Сибільову, М. В. Кіпніса, 

С. А. Шейфера, М. К. Треушнікова зазначає: “Допустимість доказу 

дослідники цього процесуального інституту визначають як сукупність 

вимог, що їх висунуто законом до процесу формування доказів, які 

полягають у тому, що належна до справи інформація повинна бути 

одержана: а) уповноваженою на те особою або органом; б) зі 

встановленого законом джерела; в) із дотриманням правил проведення 

процесуальної дії, в ході якої отримано доказ; г) із дотриманням усіх 

вимог закону про фіксацію та результати слідчої дії” [205, с. 79]. Такої ж 

позиції дотримуються В. В. Рожнова [239, с. 302], Л. М. Лобойко та 

А. О. Банчук [165, с. 184], М. Є. Сморгунова [258, с. 35]. Вбачається, що 

цей підхід принципово не відрізняється від підтриманого вище, а лише 

деталізує його. 

Про важливість перевірки допустимості доказів вказує 

Конституційний Суд України (надалі – КСУ). Так, у рішенні № 12-рп/2011 

від 20 жовтня 2011 року у справі за конституційним поданням Служби 

безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої 

статті 62 Конституції України КСУ зазначив: “Перевірка доказів на їх 
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допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і 

справедливого рішення у справі” [234]. 

В межах розглядуваного плану необхідно продемонструвати 

характерні випадки недотримання закону, які призводять до визнання 

доказу недопустимим. Перш за все, варто погодитися із висловленою в 

науці думкою, що неналежний доказ є недопустимим [182, с. 223; 276, с. 9; 

253, с. 21]. Інші характерні випадки будуть наведені далі. 

1. Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього 

дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов. 

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК, суд зобов’язаний визнати істотним 

порушенням прав людини і основоположних свобод здійснення 

процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого 

дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Ця підстава для визнання 

доказу недопустимим являє собою одне із наступних порушень. 

А) Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього 

дозволу суду, взагалі без дозволу суду. 

Більшість НС(Р)Д, а також деякі гласні слідчі (розшукові) дії, 

зокрема, ті, які полягають в проникненні до житла чи до іншого володіння 

особи, потребують попереднього дозволу суду. Його відсутність є 

підставою для визнання доказів, отриманих в результаті проведення такої 

процесуальної дії, недопустимими. До прикладу, Вінницький міський суд 

Вінницької області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_3 в 

грабежі, поєднаному з проникненням в житло. В ході досудового 

розслідування в будинку потерпілої був проведений слідчий експеримент. 

Суд визнав недопустимим протокол цього слідчого експерименту з огляду 

на те, що потерпілою не було надано дозвіл на проведення цього слідчого 

експерименту, так само як і не було судового рішення, яким був би 

наданий попередній дозвіл на його проведення [32]. Приклад перевірки 
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допустимості доказу тут такий: допит власника житла чи іншого володіння 

особи, в якому було проведена слідча дія, щодо того, чи надавав він згоду 

на її проведення. Так, Дарницький районний суд м. Києва розглядав 

справу за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні крадіжки кондиціонерів. 

Згідно із обвинученням, ОСОБА_1 намагався вивезти ці кондиціонери за 

допомогою таксі, належного ОСОБІ_6. Під час досудового розслідування 

автомобіль ОСОБИ_6 було оглянуто, про що складено протокол. Ухвали 

слідчого судді про дозвіл на проведення цієї слідчої дії не було. Суд 

допитав ОСОБУ_6 на предмет того, чи надавав він згоду на проведення 

огляду належного йому автомобіля. Під час допиту ОСОБА_6 підтвердив 

факт надання згоди, протокол огляду автомобіля було визнано 

допустимим доказом [35]. 

Поширені ситуації, коли попередній дозвіл судом було надано, але 

процесуальна дія проведена із порушенням його умов: щодо строку, місця 

проведення, суб’єктів, уповноважених на проведення процесуальної дії. 

Б) Здійснення процесуальних дії із порушенням умов дозволу суду 

про строк її проведення. 

Законом встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів, а також ухвали слідчого судді 

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи не може 

перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164, 

п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК). Здійснення тимчасового доступу до речей і 

документів, так само як і проведення обшуку поза межами цього строку 

призводить до визнання недопустимими доказів, зібраних в результаті цих 

процесуальних дій. Так, Апостолівський районний суд Дніпропетровської 

області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у 

вчиненні крадіжки. Крадіжка полягала в тому, що обвинувачені 

скористалися банківською карткою потерпілої і, знаючи ПІН-код, зняли з 

неї 500 грн для власних потреб. Одним із обвинувальних доказів був 
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протокол тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого був 

вилучений відеозапис на CD-диску. Разом з цим, дозвіл на проведення 

тимчасового доступу до речей і документів було надано ухвалою слідчого 

судді від 05 серпня 2016 року, термін дії ухвали встановлено строком на 

30 днів, а вилучення проведено 08 вересня 2016 року, тобто, після 

закінчення строку, встановленого ухвалою слідчого судді. Суд визнав ці 

докази недопустимими [28]. 

В) Здійснення процесуальних дій із порушенням умов дозволу суду 

про місце їх проведення. 

Прикладом такого порушення є проведення обшуку за іншою 

адресою, ніж та, яка вказана в ухвалі слідчого судді. Зокрема, 

Христинівський районний суд Черкаської області розглядав кримінальне 

провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у незаконному зберіганні 

наркотичних засобів з метою збуту. Наркотичні засоби були виявлені та 

вилучені працівниками поліції під час обшуку, проведеного по 

АДРЕСА_1. Втім, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на 

проведення обшуку по АДРЕСА_4, а не по АДРЕСА_1. Тому суд визнав 

докази, зібрані під час проведення обшуку, недопустимими [82]. 

Г) Здійснення процесуальних дій із порушенням умов дозволу суду 

щодо суб’єктів, яким було надано дозвіл. 

Підстава для визнання доказів недопустимими існує тоді, коли 

обшук проведено іншою особою, ніж та, якій слідчий суддя надав дозвіл 

на його проведення. До прикладу, Деснянський районний суд м. Чернігова 

розглядав кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди. В ході досудового 

розслідування було проведено обшук службових кабінетів ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2. Суд встановив, що дозвіл на проведення цього обшуку було 

надано шести слідчим, однак із відеозапису обшуку вбачається, що жоден 

із них його не проводив, а провели оперативні співробітники. Суд визнав 
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недопустимими доказами протокол обшуку з додатком до нього, а також 

всі речі та документи, вилучені під час обшуку [36]. 

Проведення обшуку оперативними співробітниками на підставі 

доручення слідчого в принципі не допускається. Так, Верховний Суд 

(надалі – ВС), переглядаючи рішення судів попередніх інстанцій у справі 

за обвинуваченням ОСОБА_1 в розповсюдженні творів порнографічного 

характеру, вказав на недопустимість протоколу обшуку, проведеного за 

місцем проживання обвинуваченого. Причиною цього стало те, що дозвіл 

на проведення обшуку було дано слідчому Кулику І. С., однак обшук 

проводив не він, а оперативні співробітники на підставі доручення. Суд 

дійшов висновку, що ч. 1 ст. 236 КПК не передбачає можливості 

виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, окрім як слідчого та 

прокурора, а тому надання доручень оперативним співробітникам на 

проведення обшуку є порушенням [215].  

2. Здійснення неналежним суб’єктом процесуальних дій, які не 

потребують попереднього судового дозволу. 

Про неналежність суб’єкта можна говорити й тоді, коли 

процесуальну дію можна вчиняти без попереднього судового дозволу. 

Коло суб’єктів, які мають право здійснювати збирання доказів, визначене 

в частині 1 статті 93 КПК: а) сторони, тобто, слідчий, прокурор, 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники; б) потерпілий; 

в) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Сторона обвинувачення включає в себе й співробітників оперативного 

підрозділу, які діють за дорученням слідчого, прокурора, попри 

відсутність прямої вказівки про це у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК [100, с. 26; 206, 

с. 17]. 
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Слушною видається заувага А. А. Павлишина: “Для кожного 

конкретного кримінального провадження законним суб’єктом одержання 

доказів буде саме той слідчий чи прокурор, котрі здійснюють відповідне 

провадження … або, відповідно, захисник, котрий захищає підозрюваного 

у цьому провадженні” [191, с. 357]. Обґрунтовано з цього приводу пише й 

В. А. Колесник: “Правомочність слідчого визначається тим, що проводити 

негласну слідчу (розшукову) дію має право лише слідчий, який здійснює 

досудове розслідування злочину. В матеріалах кримінального 

провадження повинен бути процесуальний документ, що підтверджує 

повноваження на час проведення такої негласної процесуальної дії 

конкретного слідчого на здійснення досудового розслідування злочину 

одноособово або в складі групи слідчих як уповноваженої процесуальної 

особи. Інший слідчий навіть того самого органу досудового розслідування 

не може бути суб’єктом проведення негласної слідчої (розшукової) дії в 

цьому кримінальному провадженні” [133, с. 84]. Хоча вчений аналізує 

лише НС(Р)Д, його слова рівною мірою стосуються й гласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Так, Київський районний суд м. Харкова розглядав кримінальне 

провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у придбанні та зберіганні 

вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом 

дозволу. Зброя та бойові припаси були вилучені в ОСОБА_2 під час 

проведення в нього обшуку. Втім, суд встановив, що проведення 

досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні було 

доручено старшому слідчому Гнатушку Д. С. “Даних про те, що 

проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні 

№22016220000000031 доручалось слідчій групі, надані суду матеріали не 

містять, а тому проведення обшуку по кримінальному провадженню 

№22016220000000031 слідчим Чорноволом О. С., а не слідчим 

Гнатушком Д. С. є порушенням вимог ч. 1 ст. 214 КПК України” [52]. Суд 
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дійшов висновку про недопустимість доказів, отриманих під час 

проведення обшуку, тому, що обшук провів не той слідчий, якому було 

доручене проведення досудового розслідування. 

В контексті збирання доказів належним суб’єктом варто зазначити 

ще й таке. Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК, сторона захисту, потерпілий, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

збирають докази таким шляхом: а) витребування та отримання від органів 

публічної влади, підприємств, установ, організацій, службових та 

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

висновків ревізій, актів перевірок; б) ініціювання проведення гласних та 

негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій; 

в) здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів. В науці триває дискусія про те, що входить до 

переліку “інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів”. Так, М. М. Стоянов до “інших дій, які здатні 

забезпечити подання суду належних і допустимих доказів” відніс лише 

огляд [263, с. 257-259], а Т. В. Лукашкіна – одержання доступу до речей і 

документів, залучення експерта, звернення до слідчого судді із 

клопотанням про проведення допиту свідка чи потерпілого в порядку ст. 

225 КПК [170, с. 191-193]. Насправді видається, що формування 

виключного переліку дій, які може здійснити сторона захисту з метою 

збирання доказів, є необґрунтованим обмеженням її прав. Так, в ч. 3 ст. 93 

КПК надано право стороні захисту, потерпілому здійснювати будь-які дії, 

які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Отже, 

ці суб’єкти доказування можуть збирати докази всіма можливими 

способами із такими застереженнями – не вчиняти дій, прямо заборонених 

законом, дій, які порушують норми суспільної моралі, правила 

адвокатської етики. Варто погодитися із О. С. Почечуєвою: “При 

здійсненні своєї діяльності адвокат-захисник не повинен на прохання 
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обвинуваченого застосовувати незаконні методи, дії, не сумісні з його 

моральними принципами, які не відповідають правилам кримінального 

судочинства, етичним правилам поведінки адвокатської професії” [217, 

с. 51]. У цьому контексті дискутується й право адвоката на складання 

протоколу проведення процесуальної дії. Зокрема, В. А. Журавель вважає, 

що це неможливо, оскільки адвокат прямо не наділений таким правом в 

КПК [114, с. 576]. Іншу думку мають О. Г. Яновська та О. С. Старенький 

[260, с. 138-139; 338, с. 128]. Позицію останніх варто підтримати: право 

захисника здійснити дії, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів, включає в себе і право на складання протоколу, 

аналогічного тому, вимоги до змісту якого закріплені у ст. 104 КПК. 

Також варто погодитися із висловленою в науці думкою про те, що 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій хибно віднесено 

законодавцем до способів збирання доказів стороною захисту, оскільки 

самі слідчі дії в подальшому проводить сторона обвинувачення [107, с. 50; 

176, с. 136; 23, с. 88; 128, с. 278].  

3. Порушення порядку надання судового дозволу на здійснення 

процесуальних дій. 

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 87 КПК, недопустимими також є докази, 

що були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без 

проведення повної технічної фіксації засідання. З огляду на це, з метою 

перевірки доказів, зібраних під час проведення обшуку, суд аналізує, чи 

здійснювалася технічна фіксація засідання, на якому слідчий суддя 

постановив ухвалу про дозвіл на обшук житла і чи була вона повною. 

Підтвердження знаходимо в практиці Сосницького районного суду 

Чернігівської області. Суд розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_2 

в незаконному зберіганні наркотичного засобу без мети збуту. 

Наркотичний засіб було вилучено під час проведення обшуку. Захисник 



 
 

85 
 

просив суд визнати результати обшуку недопустимими доказами через те, 

що клопотання слідчого про дозвіл на обшук житла розглядалося судом 

без належного фіксування. Суд не погодився із захисником і зазначив з 

цього приводу у вироку таке: “Судом досліджений запис судового 

засідання розгляду клопотання слідчого про обшук від 28.08.2018 року, 

здійснений за допомогою звукозаписувального технічного засобу, 

фіксування судового засідання було повним” [78]. 

4. Порушення передбаченого законом порядку проведення 

процесуальної дії. 

З метою перевірки доказів, зібраних під час слідчої (розшукової) дії, 

суди з’ясовують, чи було дотримано передбачений в КПК порядок її 

проведення, який для низки слідчих (розшукових) дій включає в себе 

обов’язок безперервної відеофіксації або залучення понятих. Залучення 

понятих або забезпечення безперервної відеофіксації проведення слідчої 

(розшукової) дії дає можливість в подальшому здійснити перевірку як 

допустимості доказу, отриманого в результаті такої слідчої дії, так і його 

достовірності. Для цього законодавець передбачив можливість допиту 

понятих (ч. 7 ст. 223 КПК) та демонстрації відеозапису ходу проведення 

слідчої (розшукової) дії під час судового розгляду. Як слушно зазначає 

Ю. І. Азаров, поняті у разі їх допиту “виступають своєрідним складовим 

елементом у вирішенні питання щодо достовірності та допустимості 

доказів” [1, с. 483]. Наприклад, Оріхівський районний суд Запорізької 

області розглядав кримінальне провадження за обвинувачення ОСОБА_2 

та ОСОБА_3 у вчиненні розбою, поєднаного з проникненням в житло. Суд 

допитав понятих, присутніх під час проведення огляду, і, з огляду на їхні 

показання, визнав недопустимим доказом протокол огляду місця події з 

додатками з таких підстав: 

- понятим ОСОБА_50, ОСОБА_49 перед проведенням слідчої дії не 

були роз`яснені права та їх обов`язки; 
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- поняті не були постійно присутні під час огляду домоволодіння та 

території будинку, не були присутні у всіх кімнатах будинку, понятий 

ОСОБА_50 прийшов вже після огляду місця події; 

- поняті ОСОБА_50, ОСОБА_49 не були присутні при вилученні 

речей, не оглядали їх, при них їх не опечатували [67]. 

Інший приклад визнання доказу недопустимим через порушення 

порядку проведення слідчої (розшукової) дії. Київський районний суд 

м. Харкова розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_3 у придбанні, 

зберіганні та носінні пістолету і патронів без передбаченого законом 

дозволу. Пістолет та патрони були вилучені під час огляду автомобіля, 

яким користувався ОСОБА_3. Автомобіль належить ОСОБА_4, яка є 

адвокатом. Суд визнав недопустимим доказом протокол огляду 

автомобіля, належного адвокату, зокрема, через те, що до проведення 

огляду не було залучено представника ради адвокатів регіону [51]. 

5. Отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або 

погрози застосування такого поводження. 

В основі правила про недопустимість доказів, отриманих в 

результаті катування, лежить така позиція ЄСПЛ: “Досвід занадто часто 

показував, що жертва катувань скаже будь-що – правду чи неправду, 

тільки б якнайшвидше звільнитися від мук, які завдаються катуванням” 

[225]. В іншій справі ЄСПЛ написав так: “Незалежно від впливу, який 

показання заявника, отримані в результаті катувань, справили на результат 

кримінального провадження щодо нього, використання таких доказів 

зробило кримінальне провадження несправедливим” [224]. У справі 

“Жизіцький проти України” ЄСПЛ дійшов такого висновку: “Суд у цій 

справі вже встановив, що первинні визнавальні показання заявника було 

отримано шляхом жорстокого з ним поводження, що становило катування 

у розумінні статті 3 Конвенції. Суд також зазначає, що національні суди 
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прийняли ці визнавальні показання в якості доказів у судовому 

провадженні. З огляду на вищенаведені принципи, встановлені його 

практикою, Суд вважає, що це звело нанівець саму суть права заявника не 

свідчити проти себе, незалежно від того, яку вагу зазначені зізнання мали 

у доказовій базі для його засудження, і незалежно від того, що він 

неодноразово підтверджував ці визнавальні показання протягом слідства” 

[226]. 

У вітчизняній судовій практиці наявні випадки визнання 

недопустимими показань, отриманих в результаті катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження. Так, 

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_22 у 

вчиненні низки злочинів – умисного вбивства, крадіжки, розбою, 

незаконного заволодіння транспортним засобом, незаконного зберігання 

наркотиків. На досудовому розслідуванні всі вони визнали факт вчинення 

інкримінованих їм злочинів. Під час судового розгляду обвинувачені 

заявили, що визнавальні показання були ними дані через катування. Суд 

перевірив ці доводи і, з врахуванням практики ЄСПЛ, дійшов висновку, 

що версія підсудних про їх катування з метою отримання визнавальних 

показань, залишилася неспростованою. Суд визнав ці показання 

недопустимими доказами. Обвинувачених було виправдано за рядом 

епізодів [66]. 

Одним із способів перевірки твердження обвинуваченого про 

застосування до нього катування, жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує людську гідність, поводження є внесення за цим фактом 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідування 

кримінального провадження. Так, у кримінальному провадженні 

№ 12017040440002055 обвинувачений заявляв, що слідчий застосовував 

до нього психологічний тиск з метою повного визнання вини. З цього 
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приводу було ініційоване окреме кримінальне провадження, в якому ці 

твердження не знайшли свого підтвердження, а кримінальне провадження 

було закрите [40]. 

6. Порушення права на захист. 

Порушення права на захист має місце, зокрема, в разі отримання 

доказу в ході чи за результатами проведення слідчої (розшукової) дії, що 

проводилася без захисника підозрюваного чи обвинуваченого, в той час як 

залучення захисника було обов’язковим в силу закону. Так, 

Роздільнянський районний суд Одеської області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_2 у незаконному зберіганні наркотичних засобів, 

вчиненому повторно. Разом з цим, суд з’ясував, що ОСОБА_2 знаходиться 

на обліку в лікаря-психіатра з діагнозом “епілепсія” і є наркозалежним, 

про що достеменно було відомо стороні обвинувачення впродовж 

досудового розслідування. З огляду на це, суд дійшов висновку, що 

обвинувачений внаслідок психічнх вад не був здатний повною мірою 

реалізувати свої права, а отже, участь захисника в силу п. 3 ч. 2 ст. 52 КПК 

була обов’язковою. Водночас, всі слідчі дії по цьому кримінальному 

провадженню були проведені за відсутності захисника. Тому суд визнав 

усі зібрані в цьому кримінальному провадженні докази недопустимими. 

ОСОБА_2 було визнано невинуватим [73]. 

Інший приклад порушення права на захист – проведення слідчих дій 

із затриманою особою без залучення захисника і без роз’яснення 

затриманому його права на залучення захисника. Приклад знаходимо в 

практиці Новобузького районного суду Миколаївської області. Суд 

розглядав кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 у вчиненні розбою. Одним із обвинувальних доказів був 

протокол пред’явлення ОСОБА_2 до впізнання, де потерпілий впізнав 

його як того, хто напав на нього. Втім, суд визнав цей доказ недопустимим 

через порушення права на захист: впізнання проводилося за кілька годин 
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після затримання і “при цьому, матеріали провадження не містять даних 

про те, що з часу його фактичного затримання та на час проведення 

впізнання йому згідно ч. 4 ст. 208 КПК України були повідомлені підстави 

затримання та роз'яснені права, передбачені КПК України, які він міг 

реалізувати, в тому числі мати захисника, що є істотним порушенням прав 

і основоположних свобод особи” [63]. 

7. Отримання показань чи пояснень від особи, яка не була 

повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не 

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

Однією із процесуальних гарантій підозрюваного є його право 

відмовитися від давання показань. Обов’язком слідчого, прокурора є 

роз’яснити підозрюваному про таке право. В іншому ж разі показання 

підозрюваного є недопустимими доказами. Наприклад, Крюківський 

районний суд м. Кременчука розглядав справу за обвинуваченням 

ОСОБА_2 у вчиненні двох крадіжок. Сторона обвинувачення на 

підтвердження винуватості ОСОБА_2 надала суду дві його заяви, де він 

визнав вчинення кожної із крадіжок. Суд визнав ці заяви недопустимими 

доказами, з огляду на таке: “В матеріалах справи відсутні відомості про те, 

що перед складенням вказаних заяв ОСОБА_2 був повідомлений про його 

право відмовитись від давання пояснень, які можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення у вчиненні ним кримінального правопорушення” 

[56]. 

8. Порушення права на перехресних допит. 

Порушення права на перехресний допит відбувається, зокрема, у разі 

надання суду показань, викладених письмово або записаних на відео. Так, 

Токмацький районний суд Запорізької області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_3 у створенні не передбачених законом 

збройних формувань та участі в їх діяльності. Сторона обвинувачення, з-

поміж іншого, надала суду диски з відеозаписами опитування свідків 
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ОСОБА_21 та ОСОБА_22. Суд визнав ці докази недопустимими, оскільки 

цих осіб не було допитано в судовому засіданні під час судового розгляду 

[79]. 

ВС переглядав судові рішення в справі за обвинуваченням 

ОСОБА_1 у вчиненні вбивства та незаконному зберіганні наркотичних 

засобів без мети збуту. Суди попередніх інстанцій свій висновок про 

винуватість ОСОБА_1 обґрунтували, зокрема, даними, встановленими з 

показань свідка ОСОБА_5, які ним давалися під час проведення слідчого 

експерименту під час досудового розслідування. Проте, ОСОБА_5 не 

допитувався в судовому засіданні. ВС дійшов такого висновку: “Однак 

суд, пославшись на показання свідка ОСОБА_5 , які ним давалися при 

проведенні слідчого експерименту під час досудового розслідування, не 

врахував, що цей доказ відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК є 

недопустимим на доведення винуватості засудженого, оскільки сторона 

захисту не отримала можливості допитати свідка в суді, що є порушенням 

права на перехресний допит” [211]. 

9. Отримання доказів з показань свідка, який надалі був 

визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному 

провадженні. 

Про недопустимість доказів, отриманих з показань свідка, який 

надалі був визнаний підозрюваним у цій же справі, писав ще 

С. В. Познишев: “Інколи слідчі, не зібравши ще достатніх даних для 

притягнення підозрюваної особи в якості обвинуваченого, спершу 

допитують його в якості свідка. Це, звісно, неправильно, тому що таким 

чином цей нібито свідок до певної міри примушується до показань і не 

користується процесуальними правами обвинуваченого” [199, с. 189]. Тим 

не менше, такі ситуації досі досить поширені в судовій практиці, особливо 

під час розслідування злочинів проти безпеки руху. І. А. Тітко пише з 

цього приводу так: “Під час розслідування ДТП, без допиту учасників 
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події не завжди можливо визначити, чи вбачаються у діях особи 

порушення Правил дорожнього руху, які й стали причиною пригоди. Саме 

з урахуванням отриманих показань учасників ДТП вирішується у 

подальшому питання про призначення та проведення відповідних 

автотехнічних експертиз. Відповідно, всі учасники ДТП спочатку мають 

допитуватися як свідки, і спираючись на ці показання експерт дає 

висновок, який є підставою для повідомлення одному з фігурантів (що 

раніше був допитаний як свідок) про підозру. Це, в свою чергу ставить під 

питання не лише допустимість показань свідків, а й ... висновок експерта, 

що на дані показання спирається” [274, с. 47]. Підтвердження цим словам 

знаходимо в судовій практиці. Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 

Хмельницької області розглядав кримінальне провадження за 

обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні наїзду на пішохода, від чого 

останній отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. В ході 

досудового розслідування слідчий провів слідчий експеримент, під час 

якого ОСОБА_4 перебував у статусі свідка. Суд зазначає, що з моменту 

внесення відомостей в ЄРДР було очевидним, що всі докази збираються 

проти ОСОБА_4 і він буде мати статус підозрюваного. Суд вказує на те, 

що “залучивши формально ОСОБА_4 як свідка, слідчий однозначно 

порушив право не свідчити проти себе та порушив право на участь 

захисника”. Протокол слідчого експерименту суд визнав недопустимим 

доказом [48]. 

10. Порушення порядку відкриття матеріалів іншій стороні, 

передбаченого у ст. 290 КПК. 

В ч. 12 ст. 290 КПК зазначено: “Якщо сторона кримінального 

провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень 

цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як 

докази”. До прикладу, Київський районний суд м. Харкова розглядав 

кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у незаконному 
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придбанні, зберіганні та носінні пістолету і патронів до нього. При цьому 

цей пістолет та гільзи не були відкриті стороні захисту, а тому визнані 

недопустимими доказами [51]. 

11. Отримання доказу завдяки інформації, отриманої з істотним 

порушенням прав та свобод людини. 

Тут має місце втілення у вітчизняному процесуальному 

законодавстві концепції “плодів отруєного дерева”. Суть його така: якщо 

джерело доказів (“дерево”) є недопустимим, то всі докази, отримані за 

його допомогою (“плоди”), теж будуть недопустимими. Іншими словами, 

“не є допустимим доказ, отриманий з використанням іншого 

недопустимого доказу” [247, с. 84]. Необхідність застосування концепції 

“плодів отруєного дерева” призводить до того, що питання про 

допустимість одних доказів може перебувати в залежності від того, чи є 

допустимими інші докази. Так, Носівський районний суд Чернігівської 

області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_4 у порушенні 

чинних на транспорті правил. Суд визнав недопустимими доказами 

протоколи проведення слідчих експериментів. Разом з цим, з огляду на 

концепцію “плодів отруєного дерева”, це призвело до визнання 

недопустимими висновків ряду автотехнічних експертиз, проведених на 

основі даних, отриманих під час слідчого експерименту [64]. Як слушно 

зазначає Н. Р. Бобечко, “Так, докази, отримані внаслідок істотного 

порушення прав і свобод людини, визнаються недопустимими (ст. 87 КПК 

України), однак цей факт по-різному впливає на ухвалення підсумкового 

судового рішення. В одних випадках порушення порядку проведення 

пред’явлення для впізнання може спричинити недопустимість тільки 

результатів цієї процесуальної дії, а в інших – поставити під сумнів низку 

або й усю систему доказів, на яких ґрунтується судове рішення” [19, 

с. 111]. 
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Варто вказати також на те, що, відповідно до ч. 1 ст. 87 КПК, 

недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та 

свобод людини. В КПК наведено невиключний перелік порушень, які суд 

зобов’язаний визнати істотними. Більшість із них проаналізовані вище. У 

будь-якому разі істотність чи неістотність порушення прав та свобод 

людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, визначається судом з огляду на обставини конкретного 

кримінального провадження та вагомість порушення. Варто погодитися із 

В. В. Рожновою: “Не важко помітити, що у питанні визнання доказів 

недопустимими законодавець оперує оціночними поняттями “істотні 

порушення”, “очевидна недопустимість”, забезпечуючи, з одного боку, 

гнучкість права, можливість розгляду з цих позицій будь-якої ситуації, 

однак з іншого – не дає критеріїв встановлення ознак істотності та 

очевидності” [238, с. 385]. 

Отже, під час перевірки доказів на допустимість суб’єкт доказування 

з’ясовує, чи було дотримано кожну із трьох складових допустимості: 

належний суб’єкт, передбачене законом джерело, додержання 

встановленої законом процедури. Перевірка доказів в частині 

допустимості відбувається за допомогою аналізу, зіставлення доказів, 

збирання нових доказів. Як слушно зазначають В. Т. Нор та В. М. Багрій, 

“отримання нових доказів дуже часто потрібне і для перевірки способів 

отримання цього доказу: встановити факт порушення процесуальних 

правил збирання доказів можна лише конкретними доказами” [186, с. 115]. 

 

2.3. Перевірка достовірності доказів. 

 

Перевірка доказів найповніше проявляється саме в частині перевірки 

їх достовірності. У цій роботі поняття достовірності доказу вживатиметься 



 
 

94 
 

в такому значенні: достовірність – це відповідність фактичних даних, які є 

змістом доказу, об’єктивній дійсності, тому, що відбулося насправді. 

Оскільки доказ, як зазначалося вище, є органічною єдністю 

фактичних даних та їх джерела, то й перевірка доказу в частині його 

достовірності має два аспекти. Перший – накопичення знань про ті ж 

обставини, які підтверджує чи спростовує доказ, що перевіряється, тобто, 

перевірка фактичних даних, другий – перевірка надійності (добротності, 

доброякісності) процесуального джерела. Про ці ж два аспекти, але дещо 

іншими словами, писав М. С. Строгович: “Основне питання, яке виникає 

при перевірці і оцінці кожного доказу, полягає в тому, щоб переконатися у 

доброякісності джерела даних про факт, достовірності цих даних ... для 

того, щоб вважати доведеним, встановленим факт, який має значення для 

справи, слід переконатися, що це джерело даних доброякісне, що дані, які 

в ньому містяться, достовірні” [264, с. 100]. Зазначені два аспекти 

здебільшого реалізуються судом та іншими суб’єктами доказування 

одночасно: “паралельно” відбувається як накопичення знань про ті ж 

обставини, які підтверджує чи спростовує доказ, що перевіряється, так і 

перевірка надійності процесуального джерела. Розглянемо детальніше 

кожен із запропонованих аспектів. 

Накопичення знань про ті ж обставини, які підтверджує чи 

спростовує доказ, що перевіряється, можливе тому, що одна і та ж подія 

зазвичай залишає низку ідеальних та матеріальних слідів. Скажімо, 

вбивство шляхом пострілу з пістолета залишає ідеальні сліди в пам’яті 

свідка чи свідків, тіло убитого, гільзу, кулю, можливо, сліди ніг, кров і т. і. 

Ще ряд фактичних даних можуть бути помилково пов’язані із цією ж 

подією. Пошук, фіксація, аналіз та зіставлення кожного із цих слідів 

дозволяє накопичити знання про подію, з’ясувати, наскільки кожен із 

зібраних доказів відповідає об’єктивній дійсності, а отже – дійти висновку 

про достовірність доказів. Наведемо приклад. Прилуцький міськрайонний 
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суд Чернігівської області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_2 у 

вчиненні розбою та замаху на умисне вбивство. Відповідно до 

обвинувального акту, ОСОБІ_2 ставилися в вину такі дії: разом із 

ОСОБОЮ_11 вони зайшли в магазин, стали погрожувати пістолетом 

продавцю – ОСОБІ_5, після чого, поборовши її опір, прив’язали її до 

труби, забрали гроші з каси і йшли до виходу з магазину. Втім, при виході 

вони зіткнулися із людьми, які заходили в магазин – ОСОБА_4, ОСОБА_9 

та ОСОБА_10. Ці люди намагалися зупинити ОСОБА_2 та ОСОБА_11. 

ОСОБА_2 вистрілив в голову ОСОБА_4 і втік. ОСОБА_4 був 

прооперований і з часом видужав. Як вбачається з вироку суду, факт 

вчинення ОСОБОЮ_2 пострілу в голову ОСОБИ_4 підтверджується 

такими доказами: показаннями продавця ОСОБА_5, показаннями двох 

інших людей, які разом із ОСОБА_4 прийшли до магазину – ОСОБА_9 та 

ОСОБА_10, протоколом пред’явлення особи до впізнання, згідно із яким 

ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 впізнали ОСОБА_2, 

протоколом проведення слідчого експерименту та показаннями самого 

обвинуваченого [71]. 

Важливо зазначити, що достовірність доказу не може бути 

встановлена на підставі якогось одного доказу. Слід погодитися із 

В. В. Вапнярчуком, який вважав, що недостовірність доказу може бути 

констатована лише на основі якоїсь зібраної сукупності доказів [269, 

с. 284], із тим застереженням, що встановлення не лише недостовірності 

вимагає сукупності доказів, а й достовірності – теж. Варто підтримати й 

В. П. Гмирка, який зазначає, що “достовірність (недостовірність) як 

характеристика процесуальних доказів не може трактуватися як константа, 

адже вона змінюється залежно від її оцінки в сукупності з іншими 

доказами” [95, с. 24], та Д. Б. Сергєєву – в тому, що “достовірність доказу 

остаточно визначається суб’єктом доказування на момент завершення 

його доказової діяльності. Якщо мова йде про слідчого, прокурора, що 
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здійснює процесуальне керівництво розслідуванням, то достовірність 

доказів повинна бути встановлена ними на момент закінчення досудового 

розслідування, судом – на момент винесення судового рішення – вироку” 

[249, с. 93]. Слушними видаються й слова А. А. Павлишина та 

Х. Р. Слюсарчук про те, що “достовірність доказу не має жодних ступенів. 

За результатом оцінювання доказ визнають або достовірним, або 

недостовірним” [192, с. 202]. 

Розуміння того, що висновок про достовірність доказів неможливий 

без наявності певної сукупності доказів, ставить перед нами наступне 

питання – якою має бути ця сукупність. Доказ не доказує всіх обставин 

предмета доказування, а отже, вся сукупність доказів, зібраних у 

кримінальному провадженні, тут непотрібна. Яка ж сукупність потрібна – 

залежить від обставини, що доказується. Однак, в будь-якому разі ця 

сукупність має стосуватися одного й того ж факту, про що писав 

Г. М. Рєзнік [223, с. 11]. Сукупність доказів має бути достатньою для того, 

щоб сформувати в суб’єкта доказування переконання поза розумним 

сумнівом у тому, які з доказів, зібраних на підтвердження чи спростування 

цієї обставини, – достовірні, а які – ні. Накопичення знань про ті ж 

обставини, які підтверджує чи спростовує доказ, що перевіряється, 

відбувається шляхом збирання, перевірки та оцінки доказів. Завданням 

суб’єкта доказування є зібрати та перевірити таку сукупність доказів, яка 

дозволить зробити висновок про те, який доказ із цієї сукупності є 

достовірним, а який – ні. 

Важливо й те, що недопустимий доказ на достовірність не 

перевіряється. Н. М. Кіпніс зазначав, що оцінка достовірності доказу 

поділяється на два види: та, що пов’язана з дотриманням правил 

допустимості (через недотримання правил допустимості доказу 

обґрунтовано ставиться під сумнів його достовірність), та оцінка 

достовірності доказів в їх сукупності, коли не за формальними вимогами, а 
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на підставі внутрішнього переконання суб’єкт доказування доходить 

висновку про недостовірність змісту фактичних даних [124, с. 86]. Це 

твердження потребує уточнення: недопустимий доказ може бути як 

достовірним, так і ні, але його достовірність не перевіряється. Під час 

обшуку, проведеного без попереднього судового дозволу, справді могли 

бути вилучені наркотичні засоби, але вони є недопустимими доказами, і їх 

перевірка є зайвою. Достовірність неналежного доказу не перевіряється, 

бо цей доказ не перебуває в гносеологічному зв’язку із обставинами, які 

мають значення для кримінального провадження, а достовірність 

недопустимого доказу не перевіряється, бо такий доказ не може бути 

покладений в основу жодного процесуального рішення. Праві 

Л. М. Лобойко та О. А. Банчук, які вважають так: “Після визначення 

недопустимості використання фактичних даних як доказів можна вже не 

займатися перевіркою і оцінкою їхньої належності, достовірності та 

достатності” [165, с. 184]. 

Другий аспект перевірки достовірності доказів – з’ясування їх 

надійності. Про важливість перевірки надійності (добротності, 

доброякісності) процесуального джерела писали О. О. Хмиров [309, с. 140-

141], Ф. Н. Фаткуллін [305, с. 12], С. М. Стахівський [262, с. 50], 

В. М. Тертишник [270, с. 294] та інші. Ю. М. Грошевий слушно вказував 

на те, що “достовірність тих чи інших фактичних даних значною мірою 

залежить від доброякісності джерела, з якого вони одержані” [150, с. 204]. 

Метою перевірки надійності процесуального джерела є вирішення питання 

про спроможність людей (свідка, підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілого, експерта), речей, документів бути джерелом достовірних 

даних про обставини кримінального провадження.  

У разі, якщо процесуальне джерело доказу є ненадійним, то 

подальша перевірка та оцінка змісту цього доказу взагалі не відбувається. 

Не має значення, які саме дав показання свідок, який взагалі не був на 
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місці події, який саме висновок зробив експерт, який не має необхідної 

компетенції, що саме міститься у підробленому документі чи як виглядає 

речовий доказ, який не був упакований та збережений належним чином.  

Свідок не є надійним у таких випадках: а) в силу своїх фізіологічних 

особливостей, часу доби, пори року, характеру освітлення він не міг бути 

очевидцем подій, про які дає показання; б) на час існування подій, про які 

свідок дає показання, він взагалі перебував в іншому місці. 

Проілюструємо це прикладом із судової практики. Чортківський 

районний суд Тернопільської області розглядав справу за обвинуваченням 

ОСОБА_1 в заподіянні легких тілесних ушкоджень. Потерпілий ОСОБА_2 

стверджував, що ОСОБА_1 побив його в коридорі підвального 

приміщення багатоквартирного будинку. Обвинувачений це заперечував. 

Як потерпілий, так і обвинувачений стверджували, що в підвалі було 

темно, а подія сталася 04 лютого близько 19:30. Свідок ОСОБА_5 показав, 

що “почув з підвалу крики, заглянув в підвал і побачив, як ОСОБА_1 

зверху бив ОСОБА_2”. Втім, під час проведення слідчого експерименту 

виявилося, що ОСОБА_5 в темну пору доби та при поганому освітленні не 

міг бачити, що відбувається в підвалі. ОСОБА_1 був визнаний 

невинуватим [83]. 

В контексті перевірки надійності свідка варто звернути увагу на 

ст. 96 КПК, яка називається “З’ясування достовірності показань свідка”. 

Діяльність із подання доказів на підтвердження ненадійності свідка 

отримала назву “дискредитація свідка”. Окремі способи “дискредитації 

свідка” передбачені в ч. 2 ст. 96 КПК: “Для доведення недостовірності 

показань свідка сторона має право надати показання, документи, які 

підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за 

завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що 

підтверджують нечесність свідка”. Як бачимо, законодавець вживає 

конструкцію “…які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його 
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засудження …”. Слово “зокрема” вказує на те, що поняття “репутація 

свідка” в розумінні ст. 96 КПК стосується не лише факту засудження 

свідка. Більше того, в ч. 2 ст. 96 КПК немає вичерпного переліку злочинів, 

засудження за які підтверджують нечесність свідка. Там зазначено: 

“…зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, 

обман, шахрайство або інші діяння, які підтверджують нечесність свідка”. 

Отже, відповідно до ч. 2 ст. 96 КПК, сторона для підтвердження 

ненадійності свідка може надати докази щодо: 1) засудження свідка за 

завідомо неправдиві показання; 2) засудження свідка за обман; 

3) засудження свідка за шахрайство; 4) засудження свідка за “інші діяння, 

які підтверджують нечесність свідка”; 5) інші документи, показання, “які 

підтверджують репутацію свідка”. 

Частина 2 статті 96 КПК суперечить самій природі перевірки 

достовірності доказів і має бути виключена з КПК. По-перше, дослідження 

репутації свідка не перебуває в гносеологічному зв’язку зі змістом його 

показань. Встановлений факт засудження свідка за завідомо неправдиві 

показання, обман, шахрайство, інші діяння не мають оцінюватися як доказ 

недостовірності його показань. Це помилка – вважати, що особа, яка 

збрехала одного разу, за що, наприклад, була засуджена за завідомо 

неправдиві показання, брехатиме завжди. Навіть найбрехливіша людина в 

кожному конкретному випадку може давати як достовірні, так і 

недостовірні показання. Тим паче, що під час допиту свідок дає не одне 

показання, не один доказ, а цілу систему доказів. І зовсім не обов’язково, 

щоб усі вони були достовірні або всі недостовірні: якесь показання може 

бути достовірним, а якесь – ні. Дивує також прив’язка до факту 

засудження свідка: якщо свідок вчинив злочин в минулому, але з якихось 

причин не був засуджений, наприклад, той злочин так і не було розкрито, 

то його показання треба належним чином перевірити, а показання 

засудженого свідка можна визнати недостовірними без будь-якої 
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перевірки тільки тому, що свідок судимий. Такий підхід суперечить 

законам пізнання і здоровому глузду.  

По-друге, дослідження минулого особи, яка в кримінальному 

провадженні навіть не є стороною, порушує її право на повагу до гідності 

та честі, передбачене в ст. 297 Цивільного кодексу України. Як правильно 

писав С. В. Познишев: “Свідок являється в суд для виконання суспільного 

обов’язку; до нього треба ставитися з повагою, уникаючи всього, що може 

його образити чи принизити” [199, с. 190]. І справді, свідок – особа ні в 

чому не винувата в справі, яку розглядають. Свідок невинуватий навіть в 

тому, що життєві обставини склалися таким чином, що він став очевидцем 

подій, які мають значення для кримінального провадження. Тому свідку 

треба всіляко сприяти і заохочувати його, а не принижувати. Закон же дає 

право збирати негативну інформацію про свідка, і не лише збирати, а й 

публічно досліджувати і робити показові висновки про те, що якісь вчинки 

людини в минулому роблять недостовірними будь-які її показання, 

свідчать про її нечесність. Така практика не лише суперечить законам 

гносеології, про що уже сказано вище, а й статті 3 Конституції України, де 

написано: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”. Обов’язок 

суду захищати свідків від образи передбачений і в ч. 3 ст. 352 КПК. 

Н. Р. Бобечко слушно пише про те, що кримінальне процесуальне право 

“слід розуміти не тільки як систему правових норм, що визначають 

діяльність суб’єктів кримінального провадження відповідно до 

встановленої процедури, але і як систему аксіологічно пов’язаних норм, 

що становлять результат історичного, культурного, соціального, 

політичного, правового розвитку суспільства і держави” [20, с. 9]. 

По-третє, дослідження репутації особи для перевірки достовірності її 

показань в континентальному процесі є правовим інститутом минулого, 

що виражалося у таких слідчих діях як “повальний обшук” та “дізнання 
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через окольних людей”. Повальний обшук застосовувався на території 

Російської імперії до судової реформи 1864 року, і полягав в опитуванні 

жителів округи про життя та поведінку підозрюваного. Після реформи 

1864 року ця слідча дія була замінена дізнанням через окольних людей, що 

мала таку ж правову природу, але відрізнялася за процедурою. М. М. Розін 

писав, що “Під дізнанням через окольних людей розуміється збирання 

даних про заняття, зв’язки та спосіб життя обвинуваченого у знаючих його 

місцевих жителів” [240, с. 436]. 

Тим не менше, ч. 2 ст. 96 КПК не виключена з КПК і активно 

застосовується, що призводить до помилок у доказуванні. У судовій 

практиці можна виділити три типи суддівських помилок, спричинених 

існуванням ч. 2 ст. 96 КПК. 

1. Суди враховують докази, надані на підставі ч. 2 ст. 96 КПК, 

під час вирішення питання щодо достовірності показань свідка. Так, 

Апеляційний суд Миколаївської області вказав: “Враховуючи відповідно 

до вимог ст. 96 КПК України вказану репутацію свідка (свідок була 

неодноразово засуджена, в тому числі, за шахрайство – Б. Ш.), яка 

підтверджує її нечесність, апеляційний суд вважає недостовірними 

показання свідка в суді про добровільну передачу майна обвинуваченому” 

[281]. Шахтарський міськрайонний суд Донецької області у вироку 

“критично оцінив показання свідка” через те, що свідок “схильний давати 

неправдиві показання, має не бездоганну репутацію … судимий за 

вчинення ряду злочинів, в тому числі особливо тяжких” [84]. Апеляційний 

суд міста Києва зазначив так: “Стосовно показань свідка про передачу 

йому документів, які, як з'ясувалося, було викрадено з автомобіля “Fiat 

Grande Punto”, і які обвинувачений категорично заперечив, то суд не взяв 

їх до уваги і визнав недостовірними, врахувавши репутацію свідка, що 

передбачено ст. 96 КПК України” [282]. Сватівський районний суд 

Луганської області вказав: “Таким чином, всі основні свідки 
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обвинувачення є притягнутими до кримінальної відповідальності, 

ОСОБА_12 та ОСОБА_10 – за злочини пов'язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів, що свідчить про їх нестійку правову свідомість та 

залежність від вказівок працівників поліції. Вищевказане ставить під 

сумнів достовірність показів свідків відповідно до вимог ч. 2 ст. 96 КПК 

України” [74]. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області 

написав: “Факти численних порушень закону свідком свідчать про його 

недоброчесність, авантюризм і негативну репутацію в суспільстві” [43]. 

Жовтневий районний суд міста Маріуполя визнав показання свідка 

недостовірними через факт притягнення його до кримінальної 

відповідальності за крадіжку [46].  

Октябрський районний суд м. Полтави застосував ч. 2 ст. 96 КПК до 

перевірки показань потерпілого. Суд написав: “При оцінці доказів як за 

цією, так і за іншими статтями обвинувачення, особливо, якщо воно 

ґрунтується переважно на показаннях, суд безумовно має з'ясовувати 

достовірність цих показань (ст. 96 КПК України у поєднанні з ч. 6 ст. 9 

КПК України). Одним з елементів цьому, на переконання колегії суддів, з 

огляду на необхідність забезпечення справедливого судочинства і 

встановлення істини у справі, є перевірка попередньої репутації 

потерпілого (свідка), його доброчесності, законослухняності, відсутності 

схильності піддаватися чиємусь впливу (навіюванню), а також до 

корисливих проявів, зокрема жаги наживи, ігноруючи загальноприйняті 

норми моралі, обману, зловживання довірою, а відтак ступеня його 

щирості та можливості довіряти йому на слово” [65]. 

Описана практика визнання показань свідка чи потерпілого 

недостовірними лише тому, що в свідка є судимість, зокрема, за крадіжку, 

є негативною і має бути викорінена. В кожному із описаних випадків суд 

не перевірив показання свідків, мається на увазі – не проаналізував їх, не 

зіставив з іншими доказами, не зібрав нові докази для вирішення питання 
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про достовірність уже зібраних. Цим суд порушив правила оцінки доказів, 

а отже – допустив неповноту судового розгляду. 

2. Окремі судді вважають дослідження репутації свідка єдиним 

способом перевірки його показань. 

Так, слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду 

м. Запоріжжя дійшов такого висновку: “Ні під час досудового 

розслідування, ні в ході розгляду скарги слідчим суддею заявником не 

надано жодних матеріалів, які підтверджують нечесність свідків, а тому 

підстави не приймати їх покази до уваги відсутні” [301]. Придніпровський 

суд м. Черкаси написав: “Щодо твердження сторони обвинувачення, що 

свідки надавали неправдиві покази, то в силу положень ст. 96 КПК 

України, стороною обвинувачення, для доведення недостовірності 

показань свідків, не були надані суду показання, документи, які 

підтверджують репутацію свідка, що підтверджують нечесність свідків” 

[70]. Шевченківський районний суд м. Києва зауважив: “У ст. 96 КПК 

передбачений порядок доведення стороною кримінального провадження 

недостовірності показань свідка” [303]. Славутицький міський суд 

Київської області вирішив, що “способи з'ясування достовірності показань 

свідка передбачені ст. 96 КПК України … враховуючи зазначене, 

з'ясування достовірності показань свідка не може бути виконане шляхом 

надання доступу до охоронюваної законом інформації про його мобільний 

зв'язок” [299]. 

Наведена практика є вкрай неправильною. Так звана “репутація 

свідка”, як обґрунтовано вище, взагалі не має враховуватися судом під час 

перевірки та оцінки показань свідка, а тим паче не має розцінюватися як 

єдиний спосіб їх перевірки чи оцінки. Слід погодитися із 

Ю. І. Лозинською, яка вважає, що “не треба сприймати нормативні 

приписи ч. ч. 1, 2 та 4 ст. 96 КПК України як такі, що вичерпують всі дії, 

які можуть бути здійснені як під час досудового розслідування, так і під 
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час судового розгляду щодо з’ясування достовірності показань свідка” 

[167, с. 107]. 

3. Надання тимчасового доступу до речей та документів для 

з’ясування репутації свідка. 

Існує практика звернення під час досудового розслідування до 

слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей 

та документів для з’ясування репутації свідка. Зокрема, Жовківський 

районний суд Львівської області надав захиснику тимчасовий доступ до 

інформації про притягнення свідка до кримінальної відповідальності [289], 

а Сихівський районний суд міста Львова – до інформації, чи перебувають 

свідки “на обліку осіб криміногенних категорій в інформаційній 

підсистемі АІС “Особа” та чи перебувають вказані особи на обліку осіб, 

які відбули покарання в інформаційній підсистемі АІС “Ф-26” [298]. 

Більше того, Печерський районний суд міста Києва надав тимчасовий 

доступ до інформації про притягнення свідка навіть не до кримінальної, а 

до адміністративної відповідальності для отримання інформації про його 

репутацію [296]. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 

задовольнив клопотання про витребування документів щодо факту 

притягнення свідка до кримінальної відповідальності [291, 292]. Крім того, 

існує практика задоволення слідчими суддями скарг на постанови слідчого 

про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій, 

спрямованих на з’ясування, чи притягувалися свідки до кримінальної 

відповідальності [285, 294]. 

Описана практика так само є негативною, оскільки спрямована на 

збирання неналежних доказів. Як арґументовано вище, притягнення свідка 

до кримінальної, а тим паче – до адміністративної відповідальності чи 

інша “нечесність” жодним чином не має впливати на перевірку та оцінку 

його показань. До того ж, існує значний ризик неправильної оцінки 
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показань свідка, щодо якого було встановлено факти притягнення його до 

кримінальної відповідальності чи іншу “нечесність” [313, с. 230]. 

Висновки до Розділу 2 

1. Остаточна належність доказу з’ясовується в той час, коли буде 

встановлено остаточний предмет доказування. Прямий доказ 

перевіряється лише в частині допустимості та достовірності, а в частині 

належності – не перевіряється. При перевірці непрямих доказів 

обов’язковою є перевірка наявності об’єктивного чи неправдиво 

приписуваного зв’язку між доказовим фактом, який встановлюється цим 

непрямим доказом, та обставиною предмета доказування, що здійснюється 

як за допомогою слідчих (розшукових) дій, так і за допомогою аналізу, 

зіставлення доказів.  

2. При перевірці доказів на допустимість суб’єкт доказування 

з’ясовує, чи було дотримано кожну із трьох складових допустимості: 

належний суб’єкт, передбачене законом джерело, додержання 

встановленої законом процедури. Перевірка доказів в частині 

допустимості відбувається за допомогою аналізу, зіставлення доказів, 

збирання нових доказів. Характерні випадки порушення закону, які 

призводять до визнання доказів недопустимими, такі: здійснення 

процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого 

дозволу або з порушенням його суттєвих умов, зокрема, щодо строку, 

місця проведення процесуальної дії чи суб’єкта, уповноваженого на її 

проведення; порушення порядку надання судового дозволу на здійснення 

процесуальних дій; здійснення процесуальних дій неуповноваженим 

суб’єктом; порушення передбаченого законом порядку проведення 

процесуальної дії; отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або 

погрози застосування такого поводження; порушення права на захист; 

отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про 
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своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на 

запитання; порушення права на перехресних допит; отримання доказів з 

показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; порушення порядку 

відкриття матеріалів іншій стороні; отримання доказу завдяки інформації, 

отриманої з істотним порушенням прав та свобод людини. Сторона 

захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, можуть збирати докази всіма можливими 

способами із такими застереженнями – не вчиняти дій, прямо заборонених 

законом, дій, які порушують норми суспільної моралі чи правила 

адвокатської етики. 

3. Перевірка доказу в частині його достовірності має два аспекти. 

Перший – накопичення знань про ті ж обставини, які підтверджує чи 

спростовує доказ, що перевіряється, тобто, перевірка фактичних даних, 

другий – перевірка надійності процесуального джерела. Висновок про 

достовірність доказу вимагає сукупності доказів, які стосуються одного й 

того ж факту, достатньої для того, щоб сформувати в суб’єкта доказування 

переконання поза розумним сумнівом в тому, які з доказів, зібраних на 

підтвердження чи спростування цього факту, – достовірні, а які – ні. 

Достовірність неналежного доказу не перевіряється, бо цей доказ не 

перебуває в гносеологічному зв’язку із обставинами, які мають значення 

для кримінального провадження, а достовірність недопустимого доказу не 

перевіряється, бо такий доказ не може бути покладений в основу жодного 

процесуального рішення.  

4. Частина 2 статті 96 КПК суперечить самій природі перевірки 

достовірності доказів і має бути виключена з КПК. Дослідження репутації 

свідка не перебуває в гносеологічному зв’язку зі змістом його показань і 

порушує його право на повагу до гідності та честі. 
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РОЗДІЛ 3 

СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКАЗІВ 

 

3.1. Способи перевірки показань. 

 

Відповідно ч. 1 ст. 95 КПК, “показання – це відомості, які надаються 

в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм 

обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього 

кримінального провадження”. Хоча в наведеній нормі йдеться про те, що 

показання надаються під час допиту, варто підтримати висловлену в 

літературі думку про те, що показання можуть надаватися також в ході 

інших слідчих (розшукових) дій – пред’явлення для впізнання, слідчого 

експерименту, огляду [22, с. 13; 194, с. 8; 329, с. 152]. 

На думку вчених, показання є найпоширенішим процесуальним 

джерелом доказів у кримінальному провадженні [269, с. 291; 332, с. 72-73], 

а допит – найбільш розповсюдженою слідчою (розшуковою) дією [190, 

с. 108; 139, с. 3] та однією з найбільш складних слідчих (розшукових) дій 

[10, с. 357]. З огляду на це, аналіз КПК та практики його застосування 

дозволяє нам виділити чи найбільше способів перевірки показань серед 

усіх видів доказів. Розглянемо кожен із них. 

1. Постановка перевірочних запитань на прямому допиті. 

Допит, що проводить сторона, яка викликала свідка, в ч. 6 ст. 352 

КПК названо прямим: “Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, 

а свідка захисту – захисник, якщо обвинувачений взяв захист на себе – 

обвинувачений (прямий допит)”. Як зазначає О. Ю. Костюченко, “прямий 

допит – це допит свідка обвинувачення, потерпілого прокурором, а свідка 

захисту – захисником, обвинуваченим під час кримінального судового 

провадження” [142, с. 68]. Під час прямого допиту відбувається не лише 
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збирання доказів, а й їх перевірка. Так, той, хто допитує, ставить 

запитання “перевірочного” характеру: щодо фізіологічних, психологічних 

особливостей свідка, які могли вплинути на здатність свідка спостерігати 

події, про які він дає показання, обстановку місця події, час доби, погодні 

умови і т. д. [324, с. 287]. 

2. Постановка перевірочних запитань на перехресному допиті. 

Відповідно до ч. 7 ст. 352 КПК, “після прямого допиту протилежній 

стороні кримінального провадження надається можливість перехресного 

допиту свідка”. Перехресний допит є одночасно і способом збирання 

доказів, оскільки КПК не обмежує предмет перехресного допиту тільки 

тими показаннями, які були дані під час прямого допиту, і способом 

перевірки показань, даних раніше. Я. П. Зейкан вказує на те, що 

перехресний допит дозволяє з’ясувати “наскільки свідок міг сприймати 

факти, про які він дає показання ... Крім того, з’ясовуються індивідуальні 

особливості свідка, його зір, слух, наявність професійної підготовки і 

знань, фізичну можливість побачити з місця, яке він вказав” [118, с. 40]. 

Під час перехресного допиту дозволяється ставити навідні 

запитання. Навідним є запитання, у формулюванні якого міститься 

відповідь, частина відповіді або підказка до неї (ч. 6 ст. 352 КПК). 

Залишається дискусійним питання про те, сприяє чи, навпаки, шкодить 

перевірці показань свідка можливість використовувати навідні запитання 

на перехресному допиті. О. В. Фунікова зазначає, що “відмінність 

забороненого питання від припустимого полягає в тому, що в навідному 

запитанні відповідь наперед визначена настільки, що в того, хто 

відповідає, відсутня реальна свобода вибору” [307, с. 102-103]. На думку 

В. О. Попелюшка, “перехресний допит, як правило, характеризується 

досить високим психологічним навантаженням. Він відчутно впливає на 

психіку свідка, що заважає адекватно сприймати запитання та критично 

ставитися до своїх показань. Неодноразове з’ясування однієї і тієї ж 
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обставини з цих причин може призвести до навіювання сумнівів свідка у 

правильності його показань, а звідси – до зміни цих показань на догоду тій 

стороні, що допитує” [207, с. 151]. Досі актуальною залишається позиція 

В. Громова та Н. Лаговієра, які вважали, що “перехресним допитом треба 

користуватися вміло та обережно, оскільки невміле використання його 

часто сприяє не виявленню істини, а збиванню з пантелику цілком 

добросовісного свідка” [102, с. 102]. 

Перехресний допит є важливим способом перевірки показань свідка, 

а ненадання стороні захисту права на допит свідків обвинувачення є 

істотним порушенням Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. На це вказує ВС у постанові від 11 грудня 

2018 року в справі № 387/47/17 [210], ЄСПЛ у рішеннях у справах 

“Жуковський проти України” від 03.03.2011 р., “Ван Мехелен та інші 

проти Нідерландів” від 23.04.1997 р., “Люді проти Швейцарії” від 

15.06.1992 р., “Доорсон проти Нідерландів” від 26.03.1996 р., “Корнєв і 

Карпенко проти України” від 21.10.2010 р. [227-230; 233]. 

У рішеннях по справах “Жуковський проти України”, “Люді проти 

Швейцарії” ЄСПЛ констатує: “За загальним правилом пункт 1 і підпункт d 

пункту 3 статті 6 Конвенції вимагають надання підсудному відповідної та 

належної можливості заперечувати показання свідка обвинувачення і 

допитати його або під час надання останнім своїх показань або пізніше” 

[229; 233]. В рішенні по справі “Доорсон проти Нідерландів” ЄСПЛ 

зазначає, що засудження не може ґрунтуватися виключно чи вирішальною 

мірою на показаннях, які сторона захисту не може заперечити [228]. А в 

справі “Корнєв і Карпенко проти України” ЄСПЛ дійшов такого висновку: 

“Якщо засудження виключно або вирішальною мірою ґрунтується на 

показаннях особи, допитати яку чи домогтися допиту якої підсудний не 

мав можливості ані під час досудового слідства, ані під час судового 
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розгляду, права захисту виявляються обмеженими в тій мірі, що є 

несумісною з гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції” [230]. 

3. Постановка перевірочних запитань на повторному допиті. 

Згідно із ч. 13 ст. 352 КПК, “свідок може бути допитаний повторно в 

тому самому або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за 

клопотанням сторони кримінального провадження або за ініціативою суду, 

зокрема, якщо під час судового розгляду з’ясувалося, що свідок може 

надати показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався”. Як 

бачимо, повторний допит може бути ініційований самим свідком, судом 

чи стороною кримінального провадження. Предметом повторного допиту 

можуть бути як ті обставини, щодо яких свідок уже допитувався, так і ті, 

щодо яких він не допитувався. 

Кіровський районний суд м. Кіровограда розглядав справу за 

обвинуваченням двох інспекторів ДАІ, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_3, в 

одержанні неправомірної вигоди. За версією обвинувачення, ОСОБА_1 та 

ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_8 гроші за те, що ОСОБА_8 не буде 

притягнуто до кримінальної відповідальності за наїзд на пішохода. 

ОСОБА_8 був допитаний як свідок, в тому числі, повторно. Під час обох 

допитів ОСОБА_8 “плутався в датах, розмірах, місці передачі грошових 

коштів ОСОБА_1, переплутав для кого кошти помічались люмінофорами, 

а для кого не помічались … тривалий час не міг визначитися за вчинення 

яких дій він дав неправомірну вигоду, робив великі перерви між 

поставленими йому запитаннями та відповідями на них … звертався за 

підказками до прокурора”. Зрештою, суд дійшов висновку, що показання 

ОСОБА_8 є недостовірними в частині мети та мотивів передачі ним 

грошових коштів [54]. 

Хоча в ст. 224 КПК, яка регулює проведення допиту на досудовому 

розслідуванні, прямо не передбачено можливість повторного допиту 

свідка на цій стадії кримінального провадження, таке часто трапляється на 
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практиці. Причиною цьому здебільшого є те, що після первинного допиту 

слідчий зібрав нові докази, які суперечать показанням свідка. Наприклад, 

Н. З. Рогатинська вказує на потребу в повторному допиті свідків та/або 

обвинувачених після проведення слідчого експерименту, якщо його 

результати дозволяють зробити висновок про недостовірність їх показань, 

для перевірки яких він проводився [235, с. 152]. 

4. Постановка перевірочних запитань іншими учасниками 

судового провадження. 

Цей спосіб перевірки показань застосовується лише на стадії 

судового провадження. Відповідно до п. 11 ст. 352 КПК, “Після допиту 

свідка йому можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним 

позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками та законними 

представниками, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, а також головуючим та суддями”. Тому судді, потерпілий, 

цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники та законні 

представники, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, теж мають право ставити запитання свідкові, потерпілому, 

обвинуваченому, в тому числі – перевірочні. 

В науці тривають дискусії щодо обсягу процесуальних можливостей 

суду під час прямого та перехресного допиту. О. Ю. Костюченко та 

В. Бабунич вважають, що суд не має права задавати свої запитання 

свідкові під час прямого та перехресного допиту, а може тільки знімати 

запитання за протестом сторони, а також у разі нечіткості в показаннях 

свідка щодо наявності або відсутності конкретних обставин вимагати від 

нього чіткої відповіді “так” чи “ні” [142, с. 68; 6, с. 323]. Протилежну 

точку зору висловила Н. М. Максимишин: “Після проведення підготовчої 

частини допиту: з'ясування особистих даних про свідка, роз'яснення йому 

прав (за необхідності), попередження про притягнення до кримінальної 

відповідальності, приведення до присяги, головуючий пропонує свідкові 
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розповісти про всі відомі йому обставини кримінального провадження. У 

процесі вільних пояснень свідок має можливість викласти факти в тій 

послідовності, в якій він їх сприймав. Під час цих пояснень ніхто із 

представників сторін не вправі втручатися у їх виклад або переривати 

свідка, крім головуючого, якщо той виходить за межі обставин, щодо яких 

дає показання ... Зазначимо, що головуючий для уточнення і доповнення 

відповідей свідка вправі ставити йому запитання протягом усього допиту” 

[173, с. 162-164]. Вбачається обґрунтованою перша точка зору. Вільний 

виклад свідком всього, що йому відомо в справі, так само як право суду 

протягом всього допиту свідка іншими учасниками справи ставити йому 

запитання для уточнення і доповнення відповідей були передбачені в 

ст. 303 КПК 1960 року. В чинному ж КПК такі норми відсутні, натомість 

покладено на суд обов’язок контролювати хід допиту, щоб уникнути 

зайвого витрачання часу, захистити свідків від образи або не допустити 

порушення правил допиту (ч. 3 ст. 352), надано суду право за протестом 

сторони знімати питання, що не стосуються суті кримінального 

провадження (ч. 8 ст. 352) та право зажадати конкретної відповіді “так” чи 

“ні” (ч. 10 ст. 352). Як зазначалося, суд справді має право ставити питання 

свідку, але вже після прямого та перехресного допитів (ч. 11 ст. 352). 

Такий підхід є проявом засади змагальності, де збирання доказів, в першу 

чергу, здійснюють сторони і лише як виняток – суд. А. О. Ляш та 

В. С. Благодир взагалі вважають, що запитання суду не можуть бути 

направлені на отримання нових доказів, а можуть стосуватися лише тих 

обставин, про які свідок повідомив під час прямого і перехресного допиту 

[172, с. 4]. Із цією тезою варто не погодитися. КПК не містить таких 

обмежень, тому запитання суду, як і інших учасників судового 

провадження, зазначених в ч. 11 ст. 352 КПК, можуть бути спрямовані як 

на з’ясування будь-яких обставин кримінального провадження, так і на 

перевірку показань свідка. 
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Слід також сказати, що відповідно до ч. 4 ст. 71 КПК, спеціаліст теж 

має право із дозволу суду ставити запитання учасникам судового 

провадження, зокрема, запитання перевірочного характеру. Як слушно 

зазначає І. В. Басиста, слідчі досить часто залучають спеціалістів до участі 

в проведенні таких слідчих (розшукових) дій, як повторний огляд місця 

події, обшук, освідування, проведення слідчого експерименту із 

підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим [9, с. 207]. 

5. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб – 

шаховий допит. 

Перевірка показань відбувається також під час одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб. С. А. Шейфер називав очну ставку 

“слідчою дією перевірочного характеру” [326, с. 162-164]. Одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб в літературі називають шаховим 

[130, с. 188; 203, с. 73]. Закон не дає обмежень ні за кількістю осіб, яких 

можна допитувати одночасно, ні за їх процесуальним статусом, тобто, це 

можуть бути свідки, потерпілі, підозрювані, обвинувачені, експерти в 

найрізноманітніших варіаціях: одночасний допит свідків, одночасний 

допит свідка та потерпілого, одночасний допит потерпілих, одночасний 

допит потерпілого та підозрюваного чи обвинуваченого, одночасний 

допит потерпілого, свідка та обвинуваченого і т. д. 

Такий допит допускається як на досудовому розслідуванні, так і під 

час судового розгляду. Детально процедура проведення шахового допиту 

під час досудового розслідування описана в ч. 9 ст. 224 КПК. Там 

передбачено, що одночасний допит складається із почергового давання 

показань особами, яких допитують, після чого слідчий, прокурор, можуть 

поставити їм запитання. Після цього особи, яких допитують, їх захисники 

чи представники мають право ставити один одному запитання, що 

стосуються предмета допиту. Щодо одночасного допиту в суді, то в ч. 14 

ст. 352 КПК написано так: “Суд має право призначити одночасний допит 



 
 

114 
 

двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження 

(свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в 

їхніх показаннях, який проводиться з урахуванням правил, встановлених 

частиною дев’ятою статті 224 цього Кодексу”.  

Як у ч. 9 ст. 224, так і в ч. 14 ст. 352 КПК передбачено, що метою 

одночасного допиту є з’ясування причин розбіжностей в показаннях осіб, 

які допитуються. Насправді ж суд та сторони кримінального провадження 

цікавлять в першу чергу не причини розбіжностей в показаннях, а дійсні 

обставини справи. Слушно пише О. В. Капліна: “Але уявляється не тільки 

ці причини (мається на увазі, з’ясування розбіжностей в їх показаннях – 

Б. Ш.) 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” [122, с. 46]. О. І. Котюк вважає, що “Метою одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб є отримання додаткових 

фактичних даних, які свідчать про істинний перебіг обставин вчиненого 

злочину, що належать до предмета доказування, щодо яких у показаннях 

раніше допитаних осіб наявні істотні розбіжності” [145, с. 31]. Можемо 

зробити висновок, що шаховий допит проводиться як для перевірки 

достовірності показань кожного із допитуваних осіб, так і для з’ясування 

обставин кримінального провадження. Таким чином такий допит полягає в 

збиранні нових доказів для перевірки показань вже допитаних осіб. 

6. Допит щодо попередніх показань, які не узгоджуються із 

показаннями. 

Згідно із ч. 4 ст. 96 КПК, “свідок може бути допитаний щодо його 

попередніх показань, які не узгоджуються із показаннями, які свідок дає у 

судовому засіданні”. Ця норма трактується таким чином, що під 

“попередніми показаннями” маються на увазі показання, дані на 

досудовому розслідуванні. На підставі наведеного положення суд та інші 
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учасники судового провадження використовують протоколи допиту 

свідка, проведеного на досудовому розслідуванні, з метою перевірки його 

показань, даних під час судового розгляду. До прикладу, Шевченківський 

районний суд міста Запоріжжя під час розгляду справи за обвинуваченням 

ОСОБА_2 у вчиненні умисного вбивства обґрунтовує свій висновок про 

недостовірність показань свідка ОСОБА_9 не тільки їх неузгодженістю із 

іншими доказами в справі, а й їх принциповою відмінністю із 

показаннями, даними на досудовому розслідуванні [85]. Загалом в судовій 

практиці багато прикладів, коли суд для перевірки показань свідка 

досліджує протокол його допиту на досудовому розслідуванні і, в разі 

виявлення розбіжностей, допитує свідка щодо розбіжностей в його 

показаннях [з-поміж багатьох інших, 30, 34; 41]. Більше того, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

(надалі – ВССУ) неодноразово скасовував рішення судів попередніх 

інстанцій із тієї підстави, що суд визнав достовірними показання свідка, не 

перевіривши їх належним чином, – не допитавши свідка щодо його 

попередніх діаметрально протилежних показань, які не узгоджуються із 

показаннями, даними в суді. Наприклад, в справі за обвинуваченням 

ОСОБА_1 в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевий суд визнав 

достовірними показання свідка ОСОБА_4 про те, що потерпілого бив 

палицею не ОСОБА_1, а інша людина. Суд касаційної інстанції вказав на 

передчасність такого висновку, оскільки суди першої та апеляційної 

інстанцій не допитали цього свідка щодо його попередніх показань, які не 

узгоджуються з його показаннями в суді [288]. Отже, можна простежити 

позицію судів, що перевірка показань свідка буде неповноцінною без 

зіставлення їх із показаннями, даними на досудовому розслідуванні і, за 

наявності, з’ясування причин розбіжностей між ними.  

В цьому контексті постає інше дуже важливе питання – питання 

співвідношення ч. 4 ст. 96 КПК та наведеної практики її застосування із 
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засадою безпосередності дослідження показань, речей і документів. 

Відповідно до змісту цієї засади, наведеного в ст. 23 КПК, показання 

учасників кримінального провадження суд отримує усно, а доказами не 

можуть бути відомості, що містяться в показаннях, які не були предметом 

безпосереднього дослідження в суді. Іншими словами, показання свідка на 

досудовому розслідуванні не є доказом під час судового провадження. 

Тому суд не може визнати показання свідка, дані під час судового 

розгляду, недостовірними тільки через їх невідповідність його показанням 

на досудовому розслідуванні. У разі, якщо на допиті в слідчого чи 

прокурора свідок дав одні показання, а в суді – зовсім інші, то для суду 

мають значення тільки ті показання, які дані під час судового розгляду. 

Втім, використання судом та іншими учасниками судового провадження 

показань свідка, даних на досудовому розслідуванні, як “інструменту” 

допиту свідка в суді не є порушенням засади безпосередності дослідження 

показань, речей і документів, адже доказом будуть показання свідка, які 

він дає в суді, зокрема, відповідаючи на запитання щодо причин 

розбіжностей в його показаннях. Тому зміст протоколу допиту, 

проведеного на досудовому розслідуванні, є інструментом перевірки 

показань, що не порушує засаду безпосередності дослідження доказів. 

Дуже слушно висловилися з цього приводу В. Т. Нор та Н. Р. Бобечко: 

“Посилання в судовому рішенні на показання потерпілого, свідка, даних 

під час досудового розслідування або іншого судового розгляду 

допускається тільки у разі оголошення судом цих показань у випадках, 

передбачених ч. 5 ст. 225, ч. 1 ст. 358 КПК України. Однак треба мати на 

увазі, що фактичні дані, які містяться в оголошених показаннях, можуть 

бути покладені в основу висновків суду лише після їхнього дослідження в 

судовому засіданні” [187, с. 458]. 

При цьому варто не погодитися із Ю. І. Лозинською, яка вважає, що 

“ч. 4 ст. 96 КПК України можна розглядати як таку, що містить уточнення 
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щодо норми ч. 1 цієї ж статті” [167, с. 107]. Так, в ч. 1 ст. 96 КПК 

передбачено, що “сторони кримінального провадження мають право 

ставити свідку запитання щодо його можливості сприймати факти, про які 

він дає показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати 

значення для оцінки достовірності показань свідка”. Разом з цим, 

буквальне тлумачення ст. 96 КПК не дає підстав вважати, що допит свідка 

можливий лише щодо тих попередніх показань, які стосуються 

можливості сприймати факти, про які він дає показання. Не знайшов такий 

висновок свого підтвердження і в судовій практиці. 

7. Постановка запитань свідку щодо його можливості сприймати 

факти, про які він дає показання. 

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 96 КПК, “сторони кримінального 

провадження мають право ставити свідку запитання щодо його 

можливості сприймати факти, про які він дає показання, а також щодо 

інших обставин, які можуть мати значення для оцінки достовірності 

показань свідка … Свідок зобов’язаний відповідати на запитання, 

спрямовані на з’ясування достовірності його показань”.  

Запитання свідку щодо його можливості сприймати факти, про які 

він дає показання, та його обов’язок відповідати на них є важливим 

способом перевірки показань свідка. Такі запитання стосуються того, 

наприклад, з якої відстані свідок сприймав факти, про які дає показання, 

який був час доби, яке було освітлення, який у свідка зір, яка була 

обстановка. 

До прикладу, Апеляційний суд Черкаської області переглядав справу 

за обвинуваченням ОСОБА_9 в заподіянні умисного тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та обвинуваченням 

ОСОБА_10 – в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні 

меж необхідної оборони. В апеляційному суді був повторно допитаний 

свідок ОСОБА_32, який дав показання, що бачив, як обвинувачені били 
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потерпілого біля магазину. Цьому свідку було поставлене питання про те, 

з якої відстані він це побачив [27]. Таке питання за своєю природою є 

перевірочним і стосується можливості свідка сприймати факти, про які він 

дає показання.  

8. Оголошення під час судового розгляду показань, даних у 

порядку ч. 1 ст. 225 КПК. 

У ст. 225 КПК передбачено можливість у виняткових випадках 

допитати потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. В такому випадку допит проводиться із дотриманням правил 

проведення допиту в судовому засіданні, тобто із правом на перехресний 

допит, що є одним із способів перевірки показань. Втім, у кримінальних 

провадженнях, де жодній особі не повідомлено про підозру, такий допит 

проводиться без сторони захисту, тобто – без можливості перевірити 

отримані показання шляхом проведення перехресного допиту. 

Суд має право допитати свідка чи потерпілого, допитаних за 

правилами ч. 1 ст. 225 КПК, вже під час судового розгляду за наявності 

однієї із двох обставин: 1) допит за правилами ч. 1 ст. 225 КПК відбувався 

за відсутності сторони захисту; 2) є необхідність уточнити показання чи 

отримати показання щодо обставин, які не були з’ясовані в результаті 

допиту за правилами ч. 1 ст. 225 КПК. При цьому допит під час судового 

розгляду має бути можливий: свідок та потерпілий живі, перебувають при 

здоровому глузді тощо. Поряд з цим, в ч. 5 ст. 225 КПК передбачено таке: 

“З метою перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та 

з’ясування розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, 

передбаченому цією статтею, вони можуть бути оголошені при його 

допиті під час судового розгляду”. Тому окремим способом перевірки 

показань свідка, потерпілого, допитаних у порядку ч. 4 ст. 225 КПК, є 

оголошення їх показань, наданих в порядку ч. 1 ст. 225 КПК, та подальше 

з’ясування причин розбіжностей між ними. 



 
 

119 
 

9.  Проведення слідчого експерименту, пред’явлення особи, 

трупа чи речі до впізнання та інших слідчих (розшукових) дій. 

А) Як і будь-які інші докази, показання перевіряються шляхом 

проведення слідчих (розшукових) дій. Серед них варто, перш за все, 

звернути увагу на слідчий експеримент, адже його називають слідчою 

(розшуковою) дією, яка має лише перевірочний характер [4, с. 16; 12, 

с. 247; 137, с. 258; 177, с. 16; 235, с. 153]. Про перевірочний характер цієї 

слідчої дії йдеться й в ч. 1 ст. 240 КПК: “З метою перевірки і уточнення 

відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий 

експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 

проведення необхідних дослідів чи випробувань”. І справді, здебільшого 

слідчий експеримент проводиться для перевірки тих відомостей, які були 

надані в показаннях свідка, потерпілого, підозрюваного: чи міг свідок 

бачити факт, про який він дає показання, із того місця, де він знаходився; 

чи міг підозрюваний нанести удар у той спосіб, в який він, потерпілий або 

свідок стверджує і т. д. Загалом перелік фактичних даних, які слідчий, 

прокурор можуть перевірити шляхом проведення слідчого експерименту, є 

дуже широким. Як слушно зазначає І. І. Когутич, в ході проведення 

слідчого експерименту “з’ясовуються такі ознаки, властивості, зв’язки і 

прояви подій, які в інший спосіб прослідкувати та оцінити неможливо чи 

вкрай складно. Прикладів цьому багато: коли експеримент проведено для 

встановлення можливості відповідним способом конкретною особою 

взагалі сприймати (в т. ч. бачити, чути та розпізнавати за запахом, на 

дотик) певні події, явища, об’єкти; перевірки можливості вчинення взагалі 

конкретною особою певних дій, за певних просторово-часових умов, у 

тому числі, перевірки наявності у конкретної особи професійних чи інших 

навиків; з’ясування можливості існування конкретного явища, процесу, 

факта за відповідних умов і т. ін.” [131, с. 162].  
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Проілюструємо сказане прикладом із судової практики, який уже 

наводився в Розділі 2. Чортківський районний суд Тернопільської області 

розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_1 в заподіянні легких 

тілесних ушкоджень. Потерпілий ОСОБА_2 стверджував, що ОСОБА_1 

побив його в коридорі підвального приміщення багатоквартирного 

будинку. Обвинувачений це заперечував. Як потерпілий, так і 

обвинувачений стверджували, що в підвалі було темно, а подія сталася 04 

лютого близько 19:30. Свідок ОСОБА_5 показав, що “почув з підвалу 

крики, заглянув в підвал і побачив, як ОСОБА_1 зверху бив ОСОБА_2”. 

Для перевірки можливості ОСОБИ_5 бути свідком подій, про які він дає 

показання, був проведений слідчий експеримент. Під час проведення 

слідчого експерименту виявилося, що ОСОБА_5 в темну пору доби та при 

поганому освітленні не міг бачити, що відбувається в підвалі. ОСОБА_1 

був визнаний невинуватим [83]. 

Б) Пред’явлення особи, трупа чи речі до впізнання теж є способом 

перевірки показань. Ця слідча дія завжди проводиться після допиту особи, 

яка впізнає, незалежно від того, як цей допит оформлюється – окремим 

протоколом чи як складова протоколу пред’явлення до впізнання, на що 

слушно вказувалося в науці [116, с. 25; 160, с. 700; 332, с. 28]. Предмет 

такого допиту визначений в ч. 1 ст. 228 КПК (щодо пред’явлення особи чи 

трупа) та в ч. 1 ст. 229 КПК (щодо пред’явлення речі): чи може особа, яка 

впізнає, впізнати цю особу (труп, річ); зовнішній вигляд і прикмети цієї 

особи (ознаки речі) або сукупність ознак, за якими вона може її впізнати; 

обставини, за яких вона бачила цю особу (труп, річ). Такої ж думки 

В. А. Колесник: “Впізнанню повинна обов’язково передувати окрема 

слідча (розшукова) дія – допит особи, яка впізнає, під час якого 

обов’язково з’ясовують питання: щодо зовнішнього вигляду і прикмет та 

особливих ознак об’єкта впізнання; про обставини, за яких об’єкт 

впізнання сприймався раніше; якщо об’єкт може бути впізнано за 
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сукупністю ознак, то в протоколі допиту зазначається за сукупністю яких 

саме ознак може відбутися впізнання; чи може і чи бажає особа взяти 

участь у впізнанні” [134, с. 167]. Разом з цим, варто погодитися із 

висловленою в науці думкою, що в ч. 1 ст. 228 та ч. 1 ст. 229 КПК 

неправильно використано термін “опитує” особу, яка впізнає, замість 

“допитує”, адже таке отримання інформації відбувається саме у формі 

допиту [115, с. 20; 183, с. 573]. Таким чином показання особи, яка впізнає, 

давання яких передує пред’явленню до впізнання, та протокол 

пред’явлення до впізнання із додатками завжди зіставляються для 

перевірки кожного із них [318, с. 67]. 

Важливо також зазначити, що пред’явлення свідкові, потерпілому, 

обвинуваченому для впізнання особи чи речі можливе як на досудовому 

розслідуванні, так і під час судового розгляду [132, с. 76; 184, с. 739]. 

В) Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК, “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”. 

З огляду на це, суд має право доручити органу досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, для перевірки показань. 

Наведемо такий приклад. Комсомольський районний суд м. Херсона 

розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_1 в розбої. В ході судового 

розгляду обвинувачений дав показання про те, що розбій вчинив не він, а 

ОСОБА_6. На той час ОСОБА_6 вже помер. Для перевірки цих показань 

обвинуваченого суд доручив органу досудового розслідування провести 

слідчу дію – пред'явлення особи для впізнання за фотознімками. 

Потерпілій було пред’явлено для впізнання за фотознімками чотирьох 

осіб, серед яких – ОСОБА_6. Потерпіла не впізнала жодної особи, 
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стверджувала, що раніше цих осіб не бачила. Таким чином були перевірені 

показання обвинуваченого щодо винуватості іншої особи у вчиненні 

інкримінованого йому злочину [212]. 

Наявні випадки надання судом доручень щодо перевірки показань 

обвинуваченого про застосування до нього насильства з боку працівників 

поліції. Так, Баштанський районний суд Миколаївської області розглядав 

справу за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні наруги над могилою. В 

ході судового розгляду ОСОБА_1 заявив про застосування до нього 

насильства працівниками Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській 

області, через що він надав визнавальні показання. Суд доручив 

Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, 

розташованому в м. Миколаїв, провести перевірку цієї заяви 

обвинуваченого [284]. 

За змістом ч. 3 ст. 333 КПК, суд може доручити проведення як 

гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій. Проте, вбачається, що 

проведення НС(Р)Д у порядку ч. 3 ст. 333 КПК є неможливим, оскільки 

відомості про сам факт їх проведення не підлягають розголошенню (ч. 1 

ст. 246 КПК), а в ухвалі суду про доручення проведення слідчої 

(розшукової) дії зазначається, які саме слідчі (розшукові) дії необхідно 

провести (ч. 5 ст. 333 КПК). Судової практики про надання доручень на 

проведення НС(Р)Д не виявлено. О. І. Полюхович з цього приводу 

зазначає так: “Узагальненням практики застосування суддями Рівненської 

області ч. 3 ст. 333 КПК встановлено, що з моменту прийняття КПК 

жодного доручення про проведення НСРД під час судового розгляду 

кримінального провадження не надавалося” [200, с. 187]. 

Г) Для перевірки показань слідчий суддя, суд може за клопотанням 

сторони надати їй тимчасовий доступ до речей і документів (Глава 15, ч. 2 

ст. 333 КПК). На те, що тимчасовий доступ до речей і документів 

спрямований не лише на збирання, а й на перевірку доказів, вказує як 
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наука [92, с. 294], так і практика. Зокрема, Красноокнянський районний 

суд Одеської області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_2 в 

заподіянні легкого тілесного ушкодження ОСОБІ_1. Свідок ОСОБА_4 дав 

в суді показання, що 28.03.2016 р. близько 10:00 він знімав кошти через 

банкомат відділення “Ощадбанку” і став свідком конфлікту між 

ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2. Для з’ясування того, чи справді свідок міг 

бачити цей конфлікт, суд задовільнив клопотання захисника і зобов’язав 

банк надати йому доступ до інформації про те, коли саме у березні 2016 

року свідок зняв кошти через банкомат [293].  

Ґ) Способом перевірки показань може бути й призначення 

експертизи. Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області 

розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні умисного 

вбивства ОСОБИ_7. Обвинувачений та свідок ОСОБА_10 надали різні 

показання щодо механізму заподіяння тілесних ушкоджень ОСОБІ_7, від 

яких той помер. Для перевірки їх показань було проведено судово-

медичну експертизу. За результатами її проведення експерт дав висновок, 

що тілесне ушкодження в ОСОБИ_7 могло утворитися при обставинах, 

вказаних свідком ОСОБА_10 під час слідчого експерименту, а от 

утворення тілесного ушкодження при обставинах, вказаних 

обвинуваченим ОСОБА_3 при проведенні слідчого експерименту, є 

малоймовірним [61]. 

10. Зіставлення показань із показаннями інших осіб, іншими 

доказами. 

Описані вище способи перевірки показань полягають у збиранні 

нових доказів. Цей же спосіб є універсальним для всіх видів доказів, адже 

одним із способів перевірки будь-якого доказу є його зіставлення із 

іншими доказами. Втім, певні особливості можна простежити і для 

показань. Показання свідка можуть зіставлятися із документами, які 

вказують на їх недостовірність. Наведемо приклад. Ленінський районний 
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суд міста Дніпропетровська розглядав справу за обвинуваченням 

ОСОБА_2 у вчиненні умисного вбивства. Свідок ОСОБА_4 показав про 

наявність в ОСОБА_2 алібі. Так, він дав суду показання, що в день 

вчинення злочину, а саме 18 липня 2016 року, обвинувачений був у нього 

вдома. При цьому, як показав ОСОБА_4, про те, що це було саме 18 

липня, він нібито добре пам'ятає тому, що він на той час працював у 

ТОВ “Веста Кар Батері”, і, згідно з графіком його роботи, у нього був 

вихідний день. Однак прокурор надав суду довідку, що ОСОБА_4 з грудня 

2015 року у зазначеному товаристві не працював. Суд визнав показання 

цього свідка недостовірними [57]. 

В межах досліджуваної теми варто також розглянути питання 

особливостей перевірки показань малолітнього або неповнолітнього свідка 

чи потерпілого, показань з чужих слів та показань анонімного свідка. 

Перевірка показань малолітньої чи неповнолітньої особи (свідка або 

потерпілого) має свої особливості. Під час перевірки показань 

малолітнього свідка необхідно з’ясовувати, чи може дитина в силу свого 

віку, розвитку правильно відтворювати події минулого, свідком яких вона 

була. Зокрема, через це перевірка показань малолітнього чи 

неповнолітнього свідка відбувається за обов’язкової участі педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 354 КПК). Як слушно 

зазначають автори підручника з криміналістики, “присутність на допиті 

педагога спрямована головним чином на отримання від неповнолітнього 

повних і правдивих показань” [146, с. 307]. Варто також підтримати 

висловлені в науці погляді на те, що педагог, психолог, лікар є 

спеціалістами в розумінні ст. 71 КПК [123, с. 51; 241, с. 82]. А тому, згідно 

із ч. 3 ст. 354 КПК, вони мають право ставити запитання допитуваному та 

протестувати проти запитань інших учасників провадження, про що 

зазначає, зокрема, Г. І. Сисоєнко [252, с. 114-115]. Цим самим вони 

сприяють отриманню достовірних показань. 
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Однією із новел чинного КПК є можливість використання в 

доказуванні показань з чужих слів. У ч. 1 ст. 97 КПК передбачено, що 

“показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій 

або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої 

особи”. Хоча, за загальним правилом, показання із чужих слів є 

недопустимим доказом, суд, відповідно до змісту ст. 97 КПК, за певних 

умов може визнати такий доказ допустимим. 

Повноцінна перевірка показань з чужих слів неможлива, з чим 

погоджуються 64,3 % опитаних практичних та науково-педагогічних 

працівників. Як уже було зазначено, доказ – це органічна єдність 

фактичних даних та їх джерела, а однією із складових предмета перевірки 

є перевірка надійності джерела доказу. В показанні з чужих слів наявні 

лише фактичні дані, а джерело – відсутнє. О. Г. Шило слушно зазначає: 

“За своєю суттю показання з чужих слів є похідними доказами, а тому й 

доказування має спрямовуватися до першоджерела відомостей, що мають 

значення для кримінального провадження, мінімізації їх інтерпретаторів” 

[149, с. 165]. Однак, особливістю показання з чужих слів якраз і є 

відсутність першоджерела.  

Тим не менше, закон дозволяє визнати показання з чужих слів 

допустимими доказами незалежно від можливості допитати особу, яка 

надала первинні пояснення. При вирішенні цього питання суд 

зобов’язаний врахувати ряд факторів, а саме: 1) суб’єкт і предмет надання 

показань із чужих слів; 2) значення показань для з’ясування певної 

обставини і їх важливість для розуміння інших відомостей; 3) інші докази 

щодо тієї ж обставини, які подавалися або можуть бути подані; 

4) обставини надання первинних пояснень, які викликають довіру у їх 

достовірності; 5) переконливість відомостей щодо факту надання 

первинних пояснень; 6) складність спростування показань із чужих слів 

для сторони, проти якої вони спрямовані; 7) співвідношення показань з 
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чужих слів з інтересами особи, яка їх подає; 8) причини неможливості 

допиту особи, яка надала первинні показання; 9) чи підтверджуються ці 

показання іншими доказами, які визнані допустимими за іншими 

правилами. З огляду на суть цих факторів, суд не може вирішити питання 

про допустимість показань із чужих слів без з’ясування їх змісту. Більше 

того, в ч. 6 ст. 97 КПК визначено, що “показання з чужих слів не може 

бути допустимим доказом факту чи обставин, на підтвердження яких вони 

надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої 

цієї статті”. Тому показання із чужих слів може бути визнане допустимим 

доказом тільки в тому разі, якщо обставина, яку підтверджує це показання, 

підтверджується іншим(и) доказом(ами). Підтримав це й ВССУ: “Тобто, їх 

показання є показаннями з чужих слів, які в силу ст. 97 КПК хоча і можуть 

бути визнані допустимими доказами, однак мають підтверджуватися 

іншими доказами у провадженні” [287]. 

Таким чином, за логікою законодавця суд мусить спершу допитати 

свідка, щоб з’ясувати зміст показань із чужих слів, зібрати, перевірити та 

оцінити усі інші докази, які стосуються тієї ж обставини, що й показання з 

чужих слів, і лише тоді вирішувати питання щодо визнання показань із 

чужих слів допустимим доказом. Отже, допустимість доказу ставиться в 

залежність від його достовірності, що суперечить самій природі 

допустимості як властивості доказу. Крім цього, варто підтримати 

висловлену В. В. Королем і Т. В. Садовою позицію про те, що низка 

положень статті 97 КПК суперечать засаді презумпції невинуватості, 

оскільки з аналізу положення п. 5 ч. 2 статті 97 КПК випливає, що якщо 

стороні захисту складно або неможливо спростувати показання з чужих 

слів, які дає свідок обвинувачення, то це є свідченням достовірності таких 

показань і, відповідно, винуватості обвинуваченого [141, с. 432].  
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У ч. 10 ст. 232, ч. 8 ст. 336, ч. 3 ст. 351, ч. 9 ст. 352, ч. 2 ст. 353 КПК 

передбачено можливість допиту особи, якій забезпечується захист, із 

такими змінами в зовнішності та голосі, що її неможливо впізнати. 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні”, право на забезпечення 

безпеки мають, зокрема, свідок, потерпілий, підозрюваний, 

обвинувачений, експерт, понятий [219]. Проведення допиту за таких умов, 

безумовно, значно ускладнює перевірку показань особи, чиї зовнішність та 

голос змінені, оскільки, перш за все, неможливо перевірити, чи саме ця 

особа дає показання [315, с. 454]. У такий спосіб можна допитати свідка, 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта, як на досудовому 

розслідуванні, так і під час судового розгляду. 

Такий допит зберігає формальні ознаки допиту: можливість ставити 

питання та отримувати відповіді на них. Втім, суд та інші учасники 

кримінального провадження не можуть спостерігати за тим, як особа 

реагує на запитання, із яким виразом обличчя, голосом, інтонацією, 

жестами відповідає на них. Це позбавляє процес перевірки показань, 

отриманих таким чином, ознаки безпосередності, а, як слушно зазначає 

Л. Д. Удалова, спостереження за поведінкою допитуваної особи впливає 

на оцінку її показань [280, с. 210]. О. М. Моїсєєв писав про те, що 

“структура допиту судового експерта складається з двох каналів передачі 

інформації: каналу передачі вербальної інформації, значення якого полягає 

у формулюванні логічної складової експертного висновку; і каналу 

передачі невербальної інформації, завдяки якому отримують уявлення про 

емоційну складову показань, тобто впевненість, достовірність, внутрішнє 

переконання, відвертість, компетентність, освіченість тощо” [180, с. 39]. 

Ці положення рівною мірою стосуються показань не лише експерта, а й 

усіх інших осіб. Допит в режимі відеоконференції зводиться лише до 

передачі вербальної інформації, канал передачі невербальної інформації 
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відсутній. Тому такі показання для суду майже не відрізняються від 

показань, отриманих під час допиту на досудовому розслідуванні, хоча 

останніми суд не може обґрунтовувати процесуальні рішення. Вбачається, 

що повноцінна перевірка таких показань неможлива: учасники 

провадження, окрім тих, хто заявив свідка, навіть не знають, хто дає 

показання, а тому не можуть надати докази щодо неможливості свідком 

сприймати ті факти, про які він дає показання. Закон містить пряму 

заборону допитувати свідків, щодо яких застосовані заходи безпеки, щодо 

дійсності даних про їх особи, а також осіб, яким відомі ці дані – щодо цих 

даних (п. 9 та п. 10 ч. 2 ст. 65 КПК). 

Під час аналізу особливостей перевірки показань анонімного свідка 

важливо звернутися до практики ЄСПЛ. Цей суд, зокрема, у рішеннях в 

справах “Краснікі проти Чехії” та “Ван Мехелен та інші проти 

Нідерландів” стверджує, що використання показань анонімних свідків не 

завжди є порушенням Конвенції, однак, у будь-якому разі ніяке 

засудження не повинно ґрунтуватися повністю або значною мірою на 

показаннях анонімних свідків [227; 232]. ЄСПЛ неодноразово вказував на 

складнощі, які виникають у сторони захисту та суду під час перевірки 

показань анонімного свідка. Так, у рішенні “Костовський проти 

Нідерландів” ЄСПЛ дійшов висновку, що “якщо стороні захисту невідома 

особа свідка, якого вона хоче допитати, то згадана сторона може бути 

позбавлена абсолютно конкретного права продемонструвати упереджене, 

необ'єктивне ставлення цього свідка або недостовірність його показань … 

крім того, відсутність зазначених анонімних свідків на розгляді справи 

судом першої інстанції в кожному випадку позбавляла цей суд можливості 

спостерігати за їхньою поведінкою під час допиту, завдяки чому суд міг 

би зробити свій власний висновок стосовно надійності цих свідків” [231]. 

ЄСПЛ усвідомлює важливість права свідків на захист та загрози, під 

які підпадає свідок у разі викриття представників організованої 
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злочинності. Разом з тим, цей суд вимагає від національних судів 

з’ясовувати, чи реальна загроза свідку, і чи є необхідними обмеження у 

допиті свідка, яких зазнає сторона захисту. У справі “Ван Мехелен та інші 

проти Нідерландів” ЄСПЛ стверджує: “Суду не було переконливо 

пояснено, чому проти обвинувачених вжито надзвичайних заходів, а саме 

— відмовлено в законній вимозі бути присутніми на допиті свідків, та 

чому не було розглянуто питання щодо можливості вдатися до м’якших 

обмежувальних заходів … не переконався Суд також і в тому, що 

апеляційний суд доклав достатніх зусиль для того, щоб оцінити наявність 

погроз помститися поліцейським та їхнім сім’ям. Із постановленого судом 

рішення не випливає, що він намагався з’ясувати, чи могли заявники самі 

здійснити такі погрози або намовити інших осіб зробити це” [227]. 

Дуже ймовірно, що обвинувачений негативно, а то й вороже, 

ставитиметься до будь-якої людини, яка свідчить проти нього. Через це 

завжди існує вірогідність помсти обвинуваченого чи близьких до нього 

людей за дані проти нього свідчення. Втім, самої лиш загальної 

вірогідності, нічим не обґрунтованої у конкретній справі, недостатньо для 

висновку про необхідність приховати дані про особу свідка. Під час 

вирішення цього питання суду слід з’ясувати, чи існують докази реальної 

загрози життю та здоров’ю свідка чи його близьких родичів. Сторонам 

слід, своєю чергою, заперечувати проти проведення допиту свідка в 

режимі анонімності, якщо таких доказів немає. Це складне питання для 

суду – з’ясувати, чи вимагає рівень загрози свідку необхідності обмежити 

право сторони захисту на повноцінний перехресний допит і повноцінну 

перевірку показань такого свідка. З огляду на це, зміст ч. 9 ст. 352 КПК 

варто доповнити положенням такого змісту: “Суд зобов’язаний відмовити 

у проведенні допиту свідка в умовах, що унеможливлюють його 

ідентифікацію, якщо рівень загрози життю та/або здоров’ю свідка чи його 
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близьких родичів не є таким значним, щоб обмежити право сторони 

захисту на повноцінний перехресний допит”. 

Усі наведені вище способи перевірки показань поширюються на 

показання свідка, потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого з 

незначними відмінностями. Так, порядок допиту обвинуваченого 

передбачено в ст. 351 КПК. На відміну від допиту свідка, обвинувачений 

спершу надає “вільні” показання, потім його допитує прокурор, а тоді – 

захисник. Іншою відмінністю є те, що головуючий має право протягом 

всього допиту обвинуваченого ставити йому запитання для уточнення і 

доповнення його відповідей. До показань обвинуваченого не 

застосовуються такі описані вище способи перевірки показань, як 1) допит 

щодо попередніх показань, які не узгоджуються із показаннями; 

2) постановка запитань щодо його можливості сприймати факти, про які 

він дає показання; 3) оголошення під час судового розгляду показань, 

даних у порядку ч. 1 ст. 225 КПК. До показань потерпілого – не 

застосовуються лише 1) допит щодо попередніх показань, які не 

узгоджуються із показаннями; 2) постановка запитань щодо його 

можливості сприймати факти, про які він дає показання. 

На думку А. І. Трусова, “при перевірці показань обвинуваченого слід 

з’ясовувати і враховувати наявність або відсутність в обвинуваченого 

мотивів, які викликали підозру про наявність самообмови чи обмови 

інших осіб” [275, с. 100]. Це ж правило повинно поширюватися і на 

показання підозрюваного, а також – в частині мотивів щодо обмови інших 

осіб – потерпілого. М. В. Багрій деталізує процес перевірки показань 

обвинуваченого: “Потрібно шляхом послідовної постановки відповідних 

запитань простежити крок за кроком всю діяльність обвинуваченого в 

період, який передував події злочину, під час самої події та після неї. Так 

будуть отримані суттєві уточнюючі та доповнюючі вільну розповідь 



 
 

131 
 

показання про побічні окремі факти, перевірка яких дасть підстави 

стверджувати про правдивість зізнання” [7, с. 321]. 

 

3.2. Способи перевірки документів. 

 

Відповідно до ст. 99 КПК, “документом є спеціально створений з 

метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить 

зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо 

відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 

встановлюються під час кримінального провадження”. У ч. 2 цієї ж статті 

визначено, що до документів, за умови наявності в них відомостей, 

передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: 

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії 

інформації (у тому числі електронні); 

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального 

провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 

3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи 

процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за 

допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; 

4) висновки ревізій та акти перевірок. 

Там же зазначено, що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані 

про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними 

підрозділами з дотриманням вимог Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність”, за умови відповідності вимогам цієї статті, є 

документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні 

як докази. Вбачається, що під фразою “за умови відповідності вимогам 

цієї статті” мається на увазі – за умови відповідності вимогам належності 

та допустимості.  
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Документи можуть бути створені як без зв’язку з кримінальним 

провадженням, так і в зв’язку із кримінальним провадженням. До останніх 

належать протоколи гласних та негласних слідчих (розшукових) дій і 

додатки до них. З огляду на це, в межах цього підрозділу спершу 

розглянемо способи перевірки, які застосовуються до всіх документів, 

потім – ті, що застосовуються до гласних слідчих (розшукових) дій, і 

наостанок – ті, що застосовуються лише до НС(Р)Д. 

1. Способи перевірки, які застосовують як до документів, 

створених без зв’язку із кримінальним провадженням, так і до протоколів 

слідчих (розшукових) дій. 

а) З’ясування змісту документа. 

Такий спосіб перевірки випливає зі змісту ч. 1 ст. 358 КПК: 

“Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів 

кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи 

посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і 

обставин кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому 

засіданні за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового 

провадження та пред’явлені для ознайомлення учасникам судового 

провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам 

кримінального провадження”. Отже, документ повинен бути оголошений 

(зачитаний) в суді та пред’явлений до ознайомлення учасникам судового 

провадження, а за необхідності – також іншим учасникам кримінального 

провадження, наприклад, експерту, свідку чи спеціалісту. Таким чином 

відбувається з’ясування змісту документа. 

Під час ознайомлення документ аналізується з точки зору 

належності, допустимості та достовірності. Необхідною вимогою 

допустимості документа є наявність даних про його автора. Слід 

погодитися із висловленими в науці поглядами, що документ, щодо якого 

відсутні відомості про джерело його походження, є недопустимим [149, 
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с. 172-173]. Офіційний же документ має містити усі реквізити, необхідні 

для такого документа. При цьому офіційним є той документ, який 

виходить від державних органів, організацій і повинен мати всі необхідні 

реквізити [117, с. 39]. Тому під час ознайомлення із документами 

перевіряється наявність підпису та відомостей про автора, наявність усіх 

реквізитів офіційного документа, аналізуються протиріччя в тексті, якщо 

такі є. 

З’ясування змісту звуко- та відеозаписів, які відповідно до ст. 99 

КПК є доказами-документами, має свої особливості, передбачені в ст. 359 

КПК, що називається “Дослідження звуко- і відеозаписів”. З’ясування 

змісту звуко- і відеозаписів проводиться шляхом відтворення звукозапису 

та демонстрації відеозапису. Відтворення (демонстрація) проводиться в 

залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цього 

приміщенні. В журналі судового засідання відображаються основні 

технічні характеристики обладнання та носіїв інформації і зазначається 

час відтворення (демонстрації). Г. І. Сисоєнко вважає, що у журналі також 

має зазначатися “час, місце та підстави переривання таких записів, 

наявності або відсутності ознак внесення в них змін або доповнень, 

зауважень учасників кримінального провадження щодо таких даних, які в 

них виникають під час дослідження записів” [184, с. 746]. Варто 

підтримати цю думку, адже занесення таких даних до журналу судового 

засідання посприяє суду в оцінці цього доказу, а судам апеляційної та 

касаційної інстанцій – в перегляді судового рішення. Важливо також і те, 

що відтворення (демонстрація) у разі необхідності може відбуватися 

повторно – в цілому чи в певній частині, що передбачено в ч. 2 

ст. 359 КПК. 

б) З’ясування даних про походження звуко- та відеозаписів та даних 

про прилади, із застосуванням яких їх здійснено.  
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Під час перевірки звуко- та відеозаписів важлива роль приділяється 

пристроям, із застосуванням яких їх було здійснено. На думку 

Г. І. Сисоєнка, “у разі відсутності даних про походження та автентичність, 

а також даних про прилади, із застосуванням яких здійснено такі записи, 

звуко- і відеозаписи, які долучені до матеріалів кримінального 

провадження або надані суду для ознайомлення особою, яка бере участь у 

кримінальному провадженні, а також у зв’язку із заявою про їх підробку 

суд повинен визнати ці записи сумнівними, що тягне за собою 

неможливість їх подальшого дослідження в судовому засіданні до 

отримання результатів призначеної судом експертизи” [184, с. 746]. Дещо 

по-іншому це вирішується в судовій практиці. Орджонікідзевський 

районний суд м. Харкова розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_5 в 

незаконному збуті наркотичних засобів. На підтвердження винуватості 

ОСОБИ_5 були надані відеозаписи, отримані в ході проведення 

відеоконтролю особи в публічно доступних та публічно недоступних 

місцях. Разом з цим, не було надано інформації про те, якими засобами 

проводилася відеозйомка, на якому носії, як і не було надано цих носіїв. 

Тому суд визнав ці відеозаписи недопустимими доказами, з чим 

погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій [286]. 

Перевірці звуко-, відеозаписів сприяє залучення спеціаліста, усними 

консультаціями або письмовими роз’ясненнями якого суд має право 

скористатися у відповідності до ч. 1 ст. 260 та ч. 1 ст. 360 КПК. Суд має 

право залучити спеціаліста для з’ясування окремих питань, пов’язаних як з 

відомостями, що містяться у звуко- та відеозаписах, так із 

характеристиками пристроїв, за допомогою яких вони були здійснені. Суд 

та інші учасники кримінального провадження мають право ставити 

запитання спеціалістові щодо суті наданих ним усних консультацій чи 

письмових роз’яснень згідно із ч. 2 ст. 360 КПК. 
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В контексті з’ясування даних про походження звуко- та відеозаписів 

як способу їх перевірки варто звернути увагу на Рішення КСУ від 

20 жовтня 2011 року у справі за конституційним поданням Служби 

безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої 

статті 62 Конституції України. В цьому рішенні зазначено, що 

недопустимими є докази: 

1)  одержані в результаті оперативно-розшукової діяльності 

уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень 

або з порушенням порядку, встановленого законом; 

2) одержані неуповноваженою особою (будь-якою людиною) 

шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо збирання доказів із 

застосуванням заходів, передбачених Законом України “Про оперативно-

розшукову діяльність” [234]. 

Хоча це рішення стосується всіх видів доказів, практика його 

застосування зводиться до звуко- та відеозаписів, одержаних 

неуповноваженою особою (будь-якою людиною). Суди активно 

застосовують це рішення, аналізуючи, цілеспрямовано чи навпаки, 

ситуативно (випадково), були здійснені звуко- та відеозаписи. До 

прикладу, Дзержинський міський суд Донецької області розглядав справу 

за обвинуваченням ОСОБА_1 в одержанні неправомірної вигоди. Свідок 

ОСОБА_8 є особою, яка, згідно із обвинувальним актом, передала 

ОСОБІ_1 грошові кошти за невнесення ОСОБОЮ_1 як прокурором даних 

щодо нього в Єдиний реєстр досудових розслідувань. До моменту 

звернення в правоохоронні органи ОСОБА_8 здійснив аудіозапис його 

розмови із ОСОБОЮ_1, на якому були зафіксовані домовленості щодо 

передачі неправомірної вигоди. Суд визнав цей аудіозапис недопустимим 

доказом, оскільки свідок “спеціально підготувавшись, ініціативно, 

самостійно зробив 31.05.2017 року на власний диктофон запис до моменту 

звернення у правоохоронні органи з повідомленням про злочин” [37]. 
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Натомість Святошинський районний суд м. Києва під час розгляду справи 

за обвинуваченням ОСОБИ_1 у вчиненні крадіжки кабелю на будівництві 

визнав допустимими доказами відеозаписи з камер відеоспостереження на 

об’єкті будівництва, оскільки “фактичні дані про скоєння злочину у 

даному випадку одержані не в результаті негласних слідчих (розшукових) 

дій чи оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а є 

ситуативно (випадково) зафіксованими відкритими відеокамерами 

спостереження, розташованими по периметру території, на якій ведеться 

будівництво” [76]. 

в) Витребування документа в повному обсязі у разі надання витягу 

(компіляції, узагальнення) з нього. 

Згідно із ч. 6 ст. 99 КПК, сторони кримінального провадження, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право надати витяги, компіляції, узагальнення 

документів, які незручно повністю досліджувати в суді. При цьому ці 

суб’єкти зобов’язані надати документи в повному обсязі на вимогу суду. 

Тому тут закріплений такий спосіб перевірки – витребування судом, 

надання і дослідження документів у повному обсязі у разі надання витягу 

(компіляції, узагальнення) із нього.  

г) Проведення експертизи документа. 

В ч. 3 ст. 358 КПК передбачено таке: “Якщо долучений до матеріалів 

кримінального провадження або наданий суду особою, яка бере участь у 

кримінальному провадженні, для ознайомлення документ викликає сумнів 

у його достовірності, учасники судового провадження мають право 

просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на 

підставі інших доказів або призначити відповідну експертизу цього 

документа”. З огляду на це, одним із способів перевірки документів є 

проведення експертизи. Як показує практика, найпоширенішими серед 

них є дві: почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів. 
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Почеркознавча експертиза призначається для вирішення, зокрема, таких 

питань: чи виконано рукописний текст або підпис певною особою; особою 

якого віку чи статі виконано рукописний текст; чи виконано рукописний 

текст навмисно зміненим почерком. До прикладу, в кримінальному 

провадженні по факту умисного вбивства слідчий звернувся до слідчого 

судді із клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи записки, 

вилученої під час огляду місця події, в якій ОСОБА_2 зізнався у вчиненні 

вбивства своєї матері. Про експертизу слідчий просив для з’ясування того, 

чи виконаний рукописний текст в записці ОСОБОЮ_2 чи кимось іншим 

[300]. Технічна ж експертиза документів проводиться для вирішення, з-

поміж іншого, таких питань: чи вносилися зміни у текст документа, 

наприклад, підчистки, дописки, чи змінювалися в документі аркуші; чи 

виготовлені фрагменти документа у різний час; чи виготовлений текст у 

той час, яким датований документ. До прикладу, в кримінальному 

провадженні за фактом підробки заповіту було призначено судово-

технічну експертизу документів для з’ясування, чи залишений відтиск 

печатки сільської ради у заповіті печаткою, зразки якої надані для 

дослідження, чи якоюсь іншою [302]. Слід зазначити, що орієнтовний 

перелік питань, які можуть ставитися на вирішення експертові при 

призначенні почеркознавчої експертизи чи технічної експертизи 

документа, наведений в Науково-методичних рекомендаціях з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 

затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 

1998 року (із подальшими змінами) [222]. 

ґ) Допит щодо оголошених у судовому засіданні документів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 358 КПК, “учасники судового провадження 

мають право ставити запитання щодо документів свідкам, експертам, 

спеціалістам”. Отже, перевірка документа під час судового розгляду 

відбувається, зокрема, шляхом отримання щодо нього показань свідка чи 



 
 

138 
 

експерта, а також пояснень спеціаліста, та подальшого їх зіставлення зі 

змістом документа. Проілюструємо це таким прикладом. Фастівський 

міськрайонний суд Київської області розглядав справу за обвинуваченням 

ОСОБА_1 у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище. 

ОСОБІ_1 ставилося в вину те, що він переліз через паркан на територію 

подвір’я, належного потерпілій ОСОБА_2, викрав 12 металевих плит, 

якими була викладена доріжка на подвір’ї, склад їх у візок, і, пошкодивши 

паркан, через городи виїхав із подвір’я. Суд з’ясовував питання, чи можна 

ідентифікувати подвір’я потерпілої як сховище. Для цього в судовому 

засіданні було оглянуто протокол огляду місця події з додатком – 

ілюстративною таблицею. З ілюстративної таблиці вбачалося, що подвір’я 

було огороджене невисоким, нещільним дерев’яним парканом, зробленим 

з дерев’яних штахетних дощок. Щодо цього документа потерпілій та 

обвинуваченому було поставлено запитання щодо висоти паркану, та 

щодо того, наскільки легко перелізти через нього, чи перебуває подвір’я 

під сигналізацією або охороною. Суд дійшов висновку, що наявність у 

подвір’ї потерпілої ознак сховища не доведено [80]. Таким чином суд 

перевірив зміст документа шляхом допиту обвинуваченого та потерпілої. 

До цього ж способу перевірки документів варто віднести допит 

особи, яка склала цей документ, на можливість якого, зокрема, вказує 

А. Слободзян [256, с. 188]. Наприклад, Кіровоградський районний суд 

Кіровоградської області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_2 в 

одержанні неправомірної вигоди. В ході судового розгляду суд допитав як 

свідка слідчого ОСОБА_12, який проводив огляд місця події, зокрема, на 

предмет того, чому номер кримінального провадження, зазначений у 

протоколі огляду місця події, не відповідає тому, яке перебуває в 

провадженні суду [53]. 

2. Способи перевірки протоколів гласних слідчих (розшукових) 

дій та додатків до них. 
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Значну частину доказів-документів у кожному кримінальному 

провадженні складають протоколи слідчих (розшукових) дій. Перелік 

гласних слідчих (розшукових) дій передбачений у Главі 20 КПК, а саме: 

допит (ст. 224), пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання 

(ст. ст. 228-231), обшук (ст. 234), огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів (ст. 237), огляд трупа, в т. ч., пов’язаний з ексгумацією (ст. 

238), слідчий експеримент (ст. 240), освідування особи (ст. 241). 

О. В. Капліна додає до цього переліку ще огляд місця вчинення 

кримінального правопорушення, передбачений у п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК 

України [122, с. 42]. Розглянемо способи перевірки протоколів, складених 

за результатами проведення наведених слідчих (розшукових) дій. 

а) Постановка запитань, висловлення пропозицій, зауважень, 

заперечень та доповнень щодо порядку проведення слідчої (розшукової) 

дії. 

Аналіз способів перевірки доказів, отриманих у ході проведення 

слідчої (розшукової) дії, варто почати із способу перевірки, доступного 

вже на етапі збирання цих доказів. Як слідує із п. 3 ч. 3 ст. 104 КПК, будь-

який протокол повинен містити відомості про зауваження та доповнення 

до нього з боку учасників процесуальної дії, якщо такі є, або запис про те, 

що зауваження та доповнення відсутні. В положеннях щодо окремих 

слідчих (розшукових) дій це право деталізується і, до певної міри, 

розширюється. Так, відповідно до ч. 6 ст. 223 КПК, під час проведення 

слідчої (розшукової) дії, що здійснюється за ініціативою сторони захисту, 

потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, присутні особи, що її ініціювали, мають право не тільки 

висловлювати свої зауваження та доповнення, а й ставити питання та 

висловлювати пропозиції щодо порядку проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, які заносяться до протоколу. Так само особи, у 

присутності яких здійснюється обшук чи огляд, під час проведення цієї 
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слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають 

занесенню до протоколу (ч. 8 ст. 236 та ч. 4 ст. 237 КПК). Крім того, під 

час проведення огляду певного місця на стадії судового провадження, 

учасники судового провадження можуть давати пояснення, звертати увагу 

на факти, які, на їхню думку, можуть мати доказове значення (ч. 4 

ст. 361 КПК), а також можуть ставити запитання іншим учасникам 

судового провадження, свідкам, спеціалісту, експерту. Як слушно 

зазначають В. І. Бояров та Г. І. Сисоєнко, “Під час проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій за участі потерпілого він має 

право на активну участь в них шляхом постановки запитань, подачі своїх 

зауважень та заперечень щодо порядку проведення дії, що підлягає 

обов’язковому занесенню до відповідного протоколу, та знайомитися з 

ними в повному обсязі, застосовувати при цьому технічні засоби” [21, 

с. 4]. Таким чином докази перевіряються на етапі їх збирання – шляхом 

постановки запитань, висловлення пропозицій, зауважень та заперечень, 

які заносяться до протоколу.  

б) Аналіз дотримання вимог закону щодо змісту протоколу. 

Протоколом, як це визначено в ч. 1 ст. 104 КПК, є документ, в якому 

фіксуються хід і результати проведення процесуальної дії. Вимоги до 

протоколу слідчої (розшукової) дії зазначені в ч. 3 ст. 104 КПК: протокол 

повинен містити відомості про місце, час проведення та назву 

процесуальної дії; особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім’я, 

по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під час проведення 

процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця 

проживання); інформацію про те, що особи, які беруть участь у 

процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних 

засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв 

інформації, які застосовуються під час проведення процесуальної дії, 

умови та порядок їх використання; послідовність дій; отримані в 
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результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального 

провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи; 

вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення 

учасників зі змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового 

протоколу з боку учасників процесуальної дії. Невідповідність протоколу 

описаним вище вимогам є підставою для визнання його недопустимим 

доказом. Підтвердження цього знаходимо в судовій практиці. 

Дніпровський районний суд м. Києва розглядав справу за обвинуваченням 

ОСОБА_3 в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження. Під час 

досудового розслідування було проведено слідчий експеримент. Суд 

проаналізував зміст протоколу слідчого експерименту і встановив, що він 

не містить інформації, передбаченої в п. 2 ч. 3 ст. 104 КПК, а саме 

відсутній опис отриманих у результаті процесуальної дії відомостей, 

важливих для цього кримінального провадження, в тому числі виявлених 

та/або наданих речей і документів. На цій підставі суд визнав цей 

протокол недопустимим доказом [39]. 

в) Зіставлення протоколів слідчих (розшукових) дій із додатками до 

них.  

Важливе значення під час перевірки результатів проведення слідчої 

(розшукової) дії мають додатки до протоколів. Можна виділити три види 

додатків. Перший – аудіо-, відеозаписи на яких було зафіксовано слідчу 

(розшукову) дію. Так, фіксування процесуальної дії може здійснюватися 

за допомогою технічних засобів, про що обов’язково вказується в 

протоколі, а стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії є додатком 

до протоколу. При цьому в матеріалах кримінального провадження 

зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації 

зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо 

(ч. 3 ст. 107 КПК). Другий вид додатків, згідно із ч. 2 ст. 105 КПК, – 

спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів, 
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фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу. І наостанок, третій вид – 

письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії. Варто погодитися з С. О. Гриненком, який 

вважає, що “достовірність протоколів слідчих дій проявляється у 

відповідності зафіксованих у них відомостей не шуканим фактам, які 

входять до предмета доказування, а обстановці і обставинам фіксації 

справжніх результатів слідчих дій, тобто отриманих в їх ході відомостей” 

[99, с. 123]. Наприклад, перевірка протоколу обшуку, під час якого було 

вилучено імовірне знаряддя злочину, має бути спрямована на з’ясування, 

чи справді було вилучено цей предмет під час проведення обшуку у цьому 

приміщенні, і чи було дотримано вимог процесуального закону при 

проведенні обшуку та фіксації його результатів. Додатки до протоколів 

сприяють з’ясуванню обстановки та обставин фіксації справжніх 

результатів слідчих дій.  

Проілюструємо зазначене прикладами із судової практики. 

Васильківський міськрайонний суд Київської області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_1 в одержанні неправомірної вигоди. Сторона 

обвинувачення подала суду протокол огляду компакт-диску, на якому 

було зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди. До протоколу був 

долучений компакт-диск. Суд визнав протокол огляду компакт-диску та 

наявних на ньому звукозаписів, а також сам диск недопустимими 

доказами, “оскільки під час судового засідання, за участю спеціаліста, не 

представилося можливим відтворити наявну на диску інформацію і, 

відповідно, порівняти на предмет тотожності зафіксованої інформації на 

диску та у протоколі огляду” [31]. Придніпровський районний суд 

м. Черкаси розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні 

крадіжки та грабежу. Сторона обвинувачення подала до суду протокол 

огляду місця події. У протоколі зазначено, що огляд супроводжувався 
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фотозйомкою на цифровий фотоапарат “Canon”. Втім, до протоколу 

фотоматеріали не були додані. Суд визнав протокол недопустимим 

доказом [69]. В обох випадках неможливість зіставлення протоколу 

слідчої дії із додатками до нього призвела до визнання цих протоколів 

недопустимими доказами.  

Наведений спосіб перевірки доказів є особливо актуальним для 

перевірки протоколу обшуку, адже обшук житла чи іншого володіння 

особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку 

фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису, що передбачено в ч. 10 

ст. 236 КПК. 

г) Аналіз протоколу на предмет дотримання порядку проведення 

процесуальної дії. 

Такий спосіб перевірки документів застосовується до всіх без 

винятку слідчих (розшукових) дій. Втім, найкраще його проілюструвати 

на пред’явленні до впізнання, оскільки порядок проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії досить детально врегульований в КПК. Під час перевірки 

протоколу пред’явлення особи (речі) для впізнання з’ясовується, чи перед 

впізнанням не було показано особі, яка впізнає, особу (річ), яка повинна 

бути пред’явлена для впізнання, чи не надавалися інші відомості про 

прикмети цієї особи (речі). Також перевіряється, чи пояснила особа, яка 

впізнає, ознаку чи сукупність ознак, за якими вона впізнала особу (річ). Як 

слушно зазначає В. І. Галаган, “фіксація ходу та результатів пред’явлення 

для впізнання передбачає описання у протоколі докладних ознак, за якими 

особа впізнала особу, річ чи труп, або зазначення, за сукупністю яких саме 

ознак особа впізнала особу, річ чи труп” [88, с. 47]. Важливо з’ясувати, чи 

не мали “статисти” різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі із 

особою, яка підлягала впізнанню, а якщо пред’явлення до впізнання 

відбувається за фотознімками – то ще й чи не мали фотознімки, що 

пред’являлися, різких відмінностей між собою за формою та іншими 



 
 

144 
 

особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення. При 

аналізі протоколу пред’явлення речі до впізнання слід також перевірити, 

чи пред’являлася ця річ в числі інших однорідних речей одного виду, 

якості і без різких відмінностей у зовнішньому вигляді, Для цього 

учасники кримінального провадження мають право дослідити фотографії 

осіб, що пред’являлися до впізнання, які додаються до протоколу 

відповідно до ч. 3 ст. 231 КПК. 

Так, Придніпровський районний суд м. Черкаси розглядав справу 

за обвинуваченням ОСОБИ_8 у вчиненні грабежу. ОСОБІ_8 ставилося в 

вину те, що він наздогнав потерпілу ОСОБА_6 на вулиці, повалив її на 

землю і ривком руки зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Сторона 

обвинувачення надала суду протокол пред’явлення речей для впізнання, за 

результатами якого потерпіла ОСОБА_6 серед інших впізнала ланцюжок 

за способом плетіння та по деформованій застібці. Суд визнав цей 

протокол недопустимим, оскільки не було доведено, що ланцюжок 

пред'являвся реально серед інших натурально існуючих ланцюжків [69]. 

Перевірка доказів, отриманих у результаті впізнання особи, 

ускладнюється в разі проведення впізнання поза візуальним контролем 

того, кого впізнають. У такому разі ця особа, її захисник чи законний 

представник не знають того, хто впізнає, не спостерігають за впізнанням і 

навіть не можуть дізнатися дані про особу, яка впізнає, із протоколу 

слідчої дії, оскільки ці дані туди не заносяться із міркувань безпеки. 

ґ) Допит понятих. 

За ініціативою слідчого, прокурора для участі в будь-яких 

процесуальних діях можуть бути запрошені не менше двох 

незаінтересованих осіб (понятих). Однак, згідно із ч. 7 ст. 223 КПК, поняті 

мають бути запрошені в обов’язковому порядку для участі в пред’явленні 

особи, трупа чи речі для впізнання, слідчого експерименту, освідування 

особи, огляду трупа, в т. ч. пов’язаного з ексгумацією. Щоправда, в разі 
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застосування безперервного відеозапису ходу проведення цих слідчих 

(розшукових) дій участь понятих не є обов’язковою. Обшук або огляд 

житла чи іншого володіння особи здійснюється за обов’язкової участі не 

менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів 

фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.  

Суд має право допитати понятих для перевірки протоколів слідчих 

(розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК, “понятими не 

можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і 

потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, 

заінтересовані в результатах кримінального провадження. Зазначені особи 

можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії”. Суди активно використовують це 

право. До прикладу, Оріхівський районний суд Запорізької області 

розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні 

розбою. Для перевірки протоколу огляду місця події суд допитав понятих 

– ОСОБУ_49 та ОСОБУ_50. ОСОБА_49 показав суду, що протокол огляду 

місця події він не читав, лише підписав останній аркуш і пішов додому. 

ОСОБА_50 показав, що другого понятого взагалі не було, підписував він 

лише останній аркуш протоколу, бо інші ще не були дописані. Обоє 

понятих показали, що їм не повідомляли, для чого їх запросили, права та 

обов’язки не роз’яснювали. З огляду на такі порушення, суд визнав 

протокол огляду недопустимим доказом [67]. Разом з цим, судова 

практика демонструє, що суди здебільшого не викликають понятих для 

допиту за власною ініціативою, а тільки розглядають клопотання сторін, 

якщо такі є. Показовим тут є вирок Дубенського міськрайонного суду 

Рівненської області: “Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України, 

сторони провадження мали право допитати зазначених понятих як свідків. 

Проте, цим правом не скористались ні сторона захисту, ні сторона 

обвинувачення. Хоч відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи 



 
 

146 
 

об'єктивність і неупередженість, створив необхідні умови для реалізації 

сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов'язків” [44]. Втім, у КПК не передбачено обмеження у праві суду 

викликати та допитати понятих за власною ініціативою. Вбачається, що 

суду варто викликати для допиту понятих у тому разі, коли у нього чи в 

сторін виникають сумніви в допустимості чи достовірності доказу, 

отриманого в результаті проведення тієї слідчої (розшукової) дії, до якої 

були залучені поняті, незалежно від наявності клопотань сторін [321, 

с. 161]. Попри те, що низка процесуалістів висловлюють певний скепсис в 

доцільності залучення понятих до слідчих (розшукових) дій [11, с. 115; 14, 

с. 130; 122, с. 44; 168, с. 61-62], законодавець все ж визначає такий 

обов’язок в ч. 7 ст. 223 КПК. І цей обов’язок включає в себе те, що 

понятий, як зазначає Н. З. Рогатинська, своїм підписом засвідчує 

відповідність записів у протоколі виконаним діям [236, с. 114]. А раз є 

обов’язок, то його дотримання має ретельно перевірятися, адже 

недотримання є підставою для визнання недопустимим доказів, отриманих 

в результаті слідчої (розшукової) дії. Крім цього, 68,8 % опитаних 

практичних та науково-педагогічних працівників погоджуються з тим, що 

залучення понятих до слідчої (розшукової) дії сприяє перевірці доказів, 

отриманих в результаті цієї слідчої (розшукової) дії. 

3. Способи перевірки протоколів НС(Р)Д. 

Згідно із ч. 1 ст. 246 КПК, “негласні слідчі (розшукові) дії – це 

різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи 

проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених цим Кодексом”. Перелік НС(Р)Д передбачений у Главі 21 

КПК, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260), огляд і виїмка 

кореспонденції (ст. 262), зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (ст. 263), зняття інформації з електронних 

інформаційних систем (ст. 264), обстеження публічно недоступних місць, 
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житла чи іншого володіння особи (ст. 267), установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268), спостереження за 

особою, річчю або місцем (ст. 269), моніторинг банківських рахунків 

(ст. 2691), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270), контроль за вчиненням 

злочину (ст. 271), виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272), негласне 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274).  

Як зазначено в ч. 1 ст. 256 КПК, “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”. Ю. В. Колесник слушно вказує на те, що “Негласність 

слідчих (розшукових) дій означає лише особливий порядок їх підготовки, 

проведення, фіксації та зберігання і використання отриманих результатів у 

режимі прихованості до певного часу від інших осіб, які не причетні до їх 

проведення” [136, с. 4]. 

Перевірка допустимості доказів, отриманих в результаті НС(Р)Д, має 

ряд особливостей, які варто розглянути в межах цього дослідження. По-

перше, частково відрізняється перевірка належності суб’єкта, який провів 

НС(Р)Д. Таким суб’єктом може бути слідчий, а також співробітник 

оперативного підрозділу за наявності доручення від слідчого. В науці 

акцентується увага на тому, що відсутність такого доручення, складання 

протоколу за “передорученням”, тобто, в ситуації, коли оперативний 

підрозділ, який отримав доручення від слідчого, “передоручив” 

проведення НС(Р)Д іншому оперативному підрозділу, а також складення 

протоколу особою, яка безпосередньо НС(Р)Д не проводила, є підставою 
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для визнання протоколу та інших результатів НС(Р)Д недопустимими 

доказами [245, с. 115-116]. 

По-друге, в ч. ч. 2 та 3 ст. 256 КПК прямо передбачене право суду 

допитати як свідків осіб, які проводили НС(Р)Д чи були залучені до їх 

проведення, а також осіб, з приводу дій або контактів яких проводилися 

НС(Р)Д. На практиці допит осіб, які проводили НС(Р)Д, зустрічається 

досить часто, а допит осіб, з приводу дій або контактів яких проводилися 

такі дії, – трапляється рідше. До прикладу, Богуславський районний суд 

Київської області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_1 у 

незаконному збуті наркотичних засобів. Згідно із обвинуваченням, 

ОСОБА_3 в ході оперативної закупівлі купив в ОСОБА_1 наркотичні 

засоби. Суд допитав як свідка ОСОБУ_3 щодо того, як саме відбувалася 

оперативна закупівля [29]. Допит осіб, які проводили такі слідчі дії чи 

були залучені до їх проведення, може відбуватися із збереженням у 

таємниці відомостей про цих осіб (ч. 2 ст. 256 КПК). Ця норма 

кореспондує із ч. 9 ст. 352 КПК, яка дозволяє проведення допиту свідка у 

режимі відеоконференції у такий спосіб, який унеможливлює 

ідентифікацію свідка, в тому числі, за голосом. Зокрема, клопотання про 

це може подавати і сам свідок, як це було в справі за обвинуваченням у 

незаконному збуті наркотичних засобів, що розглядалася Михайлівським 

районним судом Запорізької області [295]. У справі “Ван Мехелен та інші 

проти Нідерландів” ЄСПЛ аналізує можливість анонімного допиту як 

свідків працівників поліції: “на думку Суду, врівноваження інтересів 

захисту з аргументами на користь збереження анонімності свідків 

спричиняє особливі проблеми, якщо цими свідками є працівники 

державної поліції. Попри те, що їхні інтереси, як і інтереси їхніх сімей, за 

Конвенцією, також вимагають захисту, не можна не визнати того факту, 

що їхній статус дещо інший порівняно зі статусом незаінтересованого 

свідка або потерпілого. Взагалі обов’язок поліцейських — підкорятися 
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розпорядженням виконавчих органів та підтримувати зв’язок із 

обвинуваченням. Тому використовувати їх як анонімних свідків слід лише 

за виняткових обставин” [227]. З огляду на такі цілком слушні аргументи 

ЄСПЛ, вбачається, що лише у виняткових випадках допит осіб, які 

проводили НС(Р)Д чи були залучені до їх проведення, доцільно проводити 

із збереженням у таємниці відомостей про них [314, с. 5]. 

По-третє, має свої особливості порядок відкриття доказів, отриманих 

в результаті НС(Р)Д, зумовлений таємністю факту та методів проведення 

НС(Р)Д. Як правильно зазначається в науці, негласність проведення 

слідчих (розшукових) дій виражається в тому, що вони здійснюються 

приховано не лише від осіб, діяльність яких документується, але й від усіх 

інших суб’єктів, що не беруть участі в їх проведенні [135, с. 130; 255, 

с. 109]. Більше того, згідно із ст. 8 Закону України “Про державну 

таємницю”, інформацію про засоби, зміст, плани, організацію, 

фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і 

результати оперативно-розшукової діяльності, про осіб, які співпрацюють 

або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що 

проводять таку діяльність, про склад і конкретних осіб, що є негласними 

штатними працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, віднесено до державної таємниці [218]. Відповідно до Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого Наказом 

Служби безпеки України № 440 від 12 серпня 2005 року (із подальшими 

змінами), до таких відомостей віднесено, з-поміж іншого, відомості про 

факт або методи проведення НС(Р)Д (п. 4.12.4) та відомості, що дають 

змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи 

планується проведення НС(Р)Д, розголошення яких створює загрозу 

національним інтересам і безпеці (п. 4.12.5) [220]. З огляду на такий статус 

відомостей про факт, методи проведення НС(Р)Д, про особу, місце, річ, 

щодо яких проводилися НС(Р)Д, під час перевірки допустимості доказів, 
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отриманих у результаті проведення НС(Р)Д, суди, зокрема, керуються 

Наказом № 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України “Про 

затвердження інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні” від 16.11.2012 року [221] (із подальшими змінами, надалі – 

Наказ). Так, у п. 4.8. Наказу визначено, що “фіксація результатів негласної 

слідчої (розшукової) дії повинна здійснюватися таким чином, щоб завжди 

була можливість експертним шляхом встановити достовірність цих 

результатів”. 

Відповідно до п. 5.1. Наказу, постанова слідчого, прокурора про 

проведення НС(Р)Д, клопотання про дозвіл на проведення НС(Р)Д, ухвала 

слідчого судді про дозвіл на проведення НС(Р)Д, протокол про проведення 

НС(Р)Д, які містять відомості про факт та методи проведення НС(Р)Д, 

підлягають засекречуванню. Однак, всі ці документи мають важливе 

значення для перевірки доказів, отриманих у результаті проведення 

НС(Р)Д, адже там визначено підстави для проведення такої слідчої дії, її 

вид, строк дії дозволу на проведення, кримінальне провадження, в межах 

якого надано дозвіл. Сторони кримінального провадження та суд можуть 

отримати доступ тільки до розсекречених матеріалів щодо проведення 

НС(Р)Д. 

ВС у складі Великої Палати встановив, що документи, які стали 

правовою підставою проведення НС(Р)Д, а саме клопотання слідчого, 

прокурора, їх постанови, доручення, ухвала слідчого судді, повинні бути 

розсекречені та відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК, оскільки 

ці документи призначені для підтвердження допустимості доказів, 

отриманих за результатами проведення таких дій, і “повинні перевірятися 
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та враховуватися судом під час оцінки доказів” [213]. Такі ж погляди 

висловлювалися в науці задовго до цього рішення [93, с. 124-125; 197, 

с. 200-204; 200, с. 184-185; 250, с. 16; 261, с. 104]. Описана позиція ВС 

широко застосовується на практиці. Наприклад, Дрогобицький 

міськрайонний суд Львівської області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_2 в шахрайстві. ОСОБА_2 обвинувачувався в 

тому, що, здійснюючи представництво ОСОБА_4 у цивільній справі, 

переконав останнього в тому, що для вирішення справи на його користь 

необхідно передати судді неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів 

США. При цьому ОСОБА_2 не мав жодних домовленостей із суддею. 

Серед доказів, наданих стороною обвинувачення, були протоколи про хід 

аудіо- та відеоконтролю особи. Втім, суд визнав ці докази недопустимими, 

зокрема, тому, що стороною обвинувачення не було відкрито стороні 

захисту в порядку ст. 290 КПК ухвали слідчих суддів про надання дозволу 

на проведення НС(Р)Д та клопотання прокурора, на підставі яких було 

постановлено ці ухвали [42]. 

По-четверте, під час перевірки доказів, отриманих у результаті 

проведення такої НС(Р)Д як контроль за вчиненням злочину 

(ст. 271 КПК), прокурор, а в подальшому – суд зобов’язані встановити, чи 

під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням 

злочину не було провокування (підбурення) особи на вчинення цього 

злочину з метою її подальшого викриття, чи не було допомоги особі 

вчинити злочин, який би вона не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, 

чи не було впливу на особу із цією ж метою насильством погрозами, 

шантажем [316, с. 100]. М. А. Погорецький розтлумачує, як слід 

розмежовувати провокацію від правомірних дій: “ЄСПЛ чітко розмежував 

межі дозволеного під час проведення правоохоронними органами 

негласних слідчих дій. Тобто якщо вказані працівники, з метою штучного 

збільшення показників боротьби зі злочинністю, спеціально залучають для 
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цього підготовлену особу, яка в подальшому під їхнім контролем 

активними діями провокує “злочинця” до вчинення кримінального 

правопорушення, то докази на підтвердження винуватості, здобуті в ході 

такої провокації, суд зобов’язаний визнати як недопустимі, а особу 

обвинуваченого – виправдати. Разом із тим, коли представники 

правоохоронних органів обмежились пасивним спостереженням за 

злочинною поведінкою особи і в ході проведення негласних слідчих дій 

мав місце судовий контроль за дотриманням прав та свобод особи, 

отримані докази будуть відповідати критеріям допустимості” [196, с. 41-

42]. На думку Ленінського районного суду м. Полтави, обставини, які 

свідчать про відсутність під час НС(Р)Д провокування особи на вчинення 

злочину, мають бути викладені в постанові прокурора про проведення 

НС(Р)Д – контроль за вчиненням злочину [59]. 

Наостанок, слід вказати на те, що в КПК не міститься вказівки на 

можливість залучення до проведення НС(Р)Д понятих. Втім, як 

зазначають Є. Д. Лук’янчиков та Б. Є. Лук’янчиков, “КПК не містить і 

заборони залучення понятих до участі у негласних слідчих (розшукових) 

діях. Поняті можуть бути запрошені до участі в інших процесуальних діях, 

якщо слідчий вважатиме це за доцільне (ч. 7 ст. 223 КПК)” [168, с. 61]. 

Така позиція є цілком слушною і підтверджується практикою проведення 

такої слідчої дії як контроль за вчиненням злочину, до якої часто 

залучаються поняті. 

 

3.3. Способи перевірки речових доказів. 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК, “речовими доказами є матеріальні 

об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 

зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути 

використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 
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кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом 

кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті 

кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення”. Розглянемо способи 

перевірки речових доказів. 

1. О. В. Капліна зазначає, із чим варто погодитися, що для 

визнання об’єктів матеріального світу речовими доказами і використання 

їх в доказуванні в кримінальному провадженні вони мають відповідати 

ряду вимог, до яких належать: 1) належне процесуальне оформлення 

факту отримання стороною кримінального провадження матеріального 

об’єкта; 2) речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, 

оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі 

огляду; 3) оглянуті слідчим, прокурором предмети, які мають ознаки 

речових доказів, залучаються до провадження відповідною постановою; 4) 

речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або 

нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю; 5) 

речовий доказ зберігається у сторони кримінального провадження, якій він 

наданий і яка зобов’язана зберігати його у стані, придатному для 

використання у кримінальному провадженні [148, с. 101-102]. 

Продовжуючи думку вченої, варто зазначити, що перевірка допустимості 

речових доказів залежить від способу їх збирання. О. Г. Шило наводить 

такі способи збирання речових доказів: вилучення під час проведення 

слідчих (розшукових) дій, зокрема, обшуку та огляду; вилучення 

службовою особою, уповноваженою здійснити затримання особи у 

порядку ст. 208 КПК, під час такого затримання; вилучення будь-якою 

особою при затриманні у порядку ст. 207 КПК; вилучення при проведенні 

тимчасового доступу до речей і документів; добровільне надання будь-

яким учасником кримінального провадження [331, с. 22-25]. Ю. П. Аленін 

додає до цього переліку ще й витребування в органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб [3, с. 274]. Кожен із цих способів має свою 

правову регламентацію, дотримання якої є предметом перевірки, а 

недотримання, за умови істотності порушення прав та свобод людини, є 

підставою для визнання речового доказу недопустимим. Тому перший 

спосіб перевірки речових доказів, який варто виділити, – зіставлення із 

іншими доказами з метою з’ясування дотримання порядку збирання 

речових доказів. Цими “іншими доказами” є документи, в яких 

відображений порядок збирання речових доказів. Наприклад, якщо 

речовий доказ було зібрано під час обшуку, то такими документами 

будуть: ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та 

протокол обшуку із додатками. 

2. Як слушно вказує С. О. Ковальчук, “незалежно від способу 

збирання речових доказів, усі речі, які були вилучені або одержані, 

підлягають негайному огляду слідчим, прокурором (а у разі їх вилучення 

під час затримання – також уповноваженою службовою особою, якій 

законом надано право здійснювати затримання)” [126, с. 17]. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК, речові докази, які отримані або вилучені 

слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно 

описуються в протоколі огляду. Це дозволяє нам виокремити другий 

спосіб перевірки речового доказу – зіставлення із протоколом огляду 

речового доказу та додатками до нього (фото-, відеоматеріалами). На 

думку Г. І. Сисоєнка, “протокол огляду речових доказів, складений під час 

досудового розслідування, може бути долучений до матеріалів 

кримінального провадження і досліджений у випадку неможливості 

тривалого зберігання товарів або продукції, що підлягає швидкому 

псуванню. Одночасно з протоколом повинні бути досліджені матеріали 

фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації, які відображають 

речові докази” [184, с. 743]. Таким чином, товари та продукція, що 
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піддаються швидкому псуванню, у судовому засіданні не досліджуються 

безпосередньо. Натомість засобом доказування виступають похідні докази 

– протоколи їх огляду із додатками, тобто, фото- та відеоматеріалами. 

Разом з цим, вбачається, що протокол огляду речового доказу з додатками 

може мати доказове значення в багатьох інших випадках, а не лише тоді, 

коли речовими доказами є товари, що швидко псуються. 

3. Третій спосіб перевірки речового доказу – огляд у судовому 

засіданні та акцентування уваги суду на тих чи інших обставинах, 

пов’язаних з річчю та її оглядом. Цей спосіб передбачений у ст. 357 КПК. 

Варто звернути увагу, що огляд проводиться судом, учасниками судового 

провадження, а за необхідності – також іншими учасниками 

кримінального провадження. При цьому законодавець вживає різні 

поняття: суд речовий доказ “оглядає”, а учасники судового провадження – 

“ознайомлюються”. Вбачається, що наведені поняття в цьому випадку 

несуть в собі один і то й же зміст. 

Одним із завдань огляду є перевірка дотримання положень чинного 

законодавства щодо зберігання речового доказу. При цьому, окрім КПК, 

слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 “Про 

реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу 

України” від 19.11.2012 року, якою затверджено 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. Детальні правила зберігання речових доказів 

створені для того, щоб забезпечувати неможливість їх підміни, 

схоронність від пошкодження, псування, погіршення або втрати 

властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення. У науці 

підтримується погляд про те, що недотримання правил пакування та 

зберігання речових доказів є підставою для визнання їх недопустимими 
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[25, с. 126; 121, с. 108]. Разом з цим, С. О. Ковальчук та О. Є. Головкін 

вважають, що дотримання цих правил є засобом забезпечення 

допустимості, а не умовою їх допустимості [96, с. 10; 127, с. 134]. 

Найбільш слушно з цього приводу висловилася І. О. Крицька, яка вважає, 

що в таких ситаціях суд має враховувати суттєвість порушення правил 

пакування та зберегіння речового доказу та його вплив на достовірність 

доказу [158, с. 158]. 

Так, Дніпровський районний суд м. Києва розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_4 у незаконному зберіганні бойових припасів 

(патронів). Патрони були вилучені під час обшуку в гаражі 

обвинуваченого. Суд під час огляду патронів в судовому засіданні 

з’ясував, що вони не були належним чином упаковані та опечатані 

відповідно до вимог КПК та постанови КМУ № 1104 від 19.11.2012 р. Суд 

визнав патрони недопустимими доказами, а ОСОБУ_4 – виправдав [38]. 

Інший приклад візьмемо із практики Лубенського міськрайонного суду 

Полтавської області. Цей суд розглядав кримінальне провадження за 

обвинуваченням чотирьох осіб у виготовленні фальсифікованих 

лікарських засобів. Суд під час огляду наданих стороною лікарських 

засобів, які, за твердженням сторони обвинувачення, є фальсифікованими, 

виявив порушення правил зберігання речових доказів: “Сторона 

обвинувачення в судовому засіданні надала відкритий, не опечатаний 

ящик з гофрованого картону, в якому за твердженням прокурора 

містилися предмети злочину фальсифіковані лікарські засоби”. Через такі 

порушення правил зберігання речових доказів суд визнав їх 

недопустимими [60]. 

У ч. 2 ст. 357 КПК передбачено, що огляд речових доказів, які не 

можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх 

місцезнаходженням. Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області 

розглядав кримінальне провадження за обвинуваченням у здійсненні 
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операцій по прийому брухту кольорового металу з метою отримання 

прибутку особою, яка не є суб’єктом господарської діяльності та не має 

дозволу на здійснення операцій із металобрухтом. Обвинувачений 

стверджував, що він справді купував певні речі, але не як металобрухт, а 

як товари, які мав намір використати у своєму господарстві. Суд 

відповідно до ч. 2 ст. 357 КПК оглянув речові докази, а саме вилучені 

металеві вироби з домогосподарства обвинуваченого, за місцем їх 

зберігання. “За результатами їх детального огляду учасниками судового 

провадження було констатовано наявність на них механічних 

пошкоджень, суттєвої деформації, слідів значної корозії, більшість з них 

об’єктивно втратили функціональну та експлуатаційну цінність внаслідок 

зносу. Обвинувачений не зміг логічно пояснити можливість подальшого 

використання оглянутого судом металобрухту, обмежуючись загальними 

фразами, стверджуючи про його суттєву значимість для нього як для 

власника”. Інший речовий доказ – мідний теплообмінник – був оглянутий 

у судовому засіданні, а суд дійшов висновку про те, що подальше його 

використання, з огляду на деформацію, є малоймовірним. Обвинуваченого 

було визнано винним [72]. 

4. Четвертий спосіб перевірки речових доказів – постановка 

запитань щодо речових доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які 

оглядали річ, та відповіді на них. Такий спосіб передбачений у ч. 3 ст. 357 

КПК. Вбачається, що запитання можуть ставити всі учасники судового 

провадження. Цей спосіб являє собою збирання нових доказів для 

перевірки речового доказу. 

5. Речові докази перевіряються також шляхом їх зіставлення із 

будь-якими іншими доказами: показаннями свідків, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, документами, висновками експертів, 

іншими речовими доказами [322, с. 109]. Проілюструємо це прикладом. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розглядав справу за 
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обвинуваченням ОСОБА_1 в одержанні неправомірної вигоди. Відповідно 

до обвинувачення, ОСОБА_7 передав ОСОБІ_1 20 тис. грн в якості 

неправомірної вигоди. Передачі неправомірної вигоди передував огляд 

купюр, про що було складено протокол огляду та вручення грошей, а копії 

цих купюр – долучені до протоколу. В подальшому в ході проведення 

обшуку в ОСОБИ_1 були вилучені купюри грошових коштів на загальну 

суму 20 тис. грн. Суд зіставив номінал, номери та серії купюр грошових 

коштів, вилучених в обвинуваченого в ході проведення обшуку та 

оглянутих у судовому засіданні, із номіналом, номерами та серіями купюр, 

копії яких долучені до протоколу огляду та вручення грошей. Суд дійшов 

висновку про цілковите співпадіння цих купюр за номіналом, номерами та 

серіями купюр [77]. 

Наостанок, варто зазначити, що носії інформації, отриманої під час 

проведення НС(Р)Д, як правильно зазначають Р. М. Шехавцов та 

С. С. Кудінов, є додатками до протоколів НС(Р)Д, а не речовими доказами 

[328, с. 187]. Тому вони перевіряються за правилами перевірки 

документів, а не речових доказів. 

 

3.4. Способи перевірки висновку експерта. 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК, “висновок експерта – це докладний 

опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 

висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка 

залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення 

експертизи”. У ч. 2 ст. 94 КПК закріплено, що жоден доказ, зокрема, й 

висновок експерта, не має наперед встановленої сили. А згідно із ч. 10 

ст. 101 КПК, висновок експерта не є обов’язковим для особи або органу, 

яка здійснює провадження, але незгода з висновком експерта повинна 

бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку. Тому висновок 
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експерта, як і інші докази, має піддаватися перевірці. Розглянемо доступні 

для суб’єктів доказування способи перевірки висновку експерта. 

1. Варто погодитися із висловленими в науці та практиці 

поглядами, що до предмету перевірки висновку експерта входить, 

зокрема, дотримання передбаченого процесуальним законом порядку 

призначення та проведення експертизи [148, с. 104-105; 201]. За нині 

чинним законодавством порядок призначення експертизи такий. На стадії 

досудового розслідування експертиза, відповідно до ст. 242 КПК, 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді, що постановляється за 

клопотанням сторони кримінального провадження. В ч. 6 ст. 244 КПК 

визначено, що слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого 

необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити 

проведення експертизи. Слідчий суддя під час надання доручення на 

проведення експертизи ставить залученому експертові чи експертній 

установі запитання, запропоновані особою, яка звернулася до нього із 

клопотанням про надання доручення на проведення експертизи. Разом із 

цим, слідчий суддя має право не включати окремі запитання, 

запропоновані стороною, що звернулася із цим клопотанням, однак не має 

права включити свої запитання.  

На стадії судового розгляду експертиза проводиться на підставі 

ухвали суду, яка постановляється як за клопотанням сторони 

кримінального провадження або потерпілого, так і за ініціативою суду. 

Суд має право доручити проведення експертизи незалежно від наявності 

клопотань, якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать 

один одному, а допит експертів не дав змогу усунути виявлені 

суперечності, а також якщо існують достатні підстави вважати висновок 

експерта необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам 

справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності 

(пункти 1 та 3 ч. 2 ст. 332 КПК). Суд також має право призначити 
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експертизу незалежно від наявності клопотань сторін у разі необхідності 

проведення стаціонарної психіатричної експертизи (ч. 2 ст. 509 КПК). У 

разі призначення експертизи судом за власною ініціативою суд самостійно 

формує перелік запитань експерту.  

З’ясування ж, чи було дотримано порядок призначення експертизи, 

відбувається шляхом аналізу та зіставлення висновку експерта із 

документами, на підставі яких було проведено експертизу. Отже, перший 

спосіб перевірки висновку експерта, який варто виділити – аналіз та 

зіставлення висновку експерта із документами, на підставі яких було 

проведено експертизу, для з’ясування дотримання порядку призначення 

експертизи. 

2. До предмету перевірки висновку експерта варто віднести 

також дотримання порядку отримання об’єктів, щодо яких проводилася 

експертиза, та порівняльних зразків. Відповідно до ч. 5 ст. 101 КПК, 

висновок експерта не може ґрунтуватися на доказах, які визнані судом 

недопустимими. Хоча порівняльні зразки, отримані для проведення 

експертизи, не є доказами, вони, як правильно зазначає І. В. Гора, є 

об’єктами експертизи, а їх отримання — способом формування об’єкта 

дослідження [98, с. 92]. З огляду на це, дотримання порядку збирання 

порівняльних зразків впливає на допустимість висновку експерта так само, 

як і дотримання порядку отримання об’єктів, щодо яких проводилася 

експертиза. У судовій практиці є безліч прикладів визнання висновку 

експерта недопустимим доказом через те, що об’єктом дослідження 

виступали недопустимі докази. До прикладу, Жовтоводський міський суд 

Дніпропетровської області розглядав справу за обвинуваченням ОСОБА_5 

в незаконному придбанні наркотичних засобів без мети збуту. В ході 

перевірки висновку судової експертизи наркотичних засобів суд з’ясував, 

що матеріали, щодо яких проводилася експертиза, були отримані слідчим 

під час здійснення огляду місця події, та проаналізував протокол цієї 
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слідчої дії на відповідність вимогам КПК. В результаті суд дійшов 

висновку, що дріжджі, пакунки з речовиною та рідиною, щодо яких 

проводилася експертиза, були вилучені слідчим із суттєвим порушенням 

процесуального порядку проведення огляду місця події та оформлення 

протоколу, а тому визнав висновок експерта недопустимим доказом [47]. 

З огляду на це, другий спосіб перевірки висновку експерта – зіставлення 

його із доказами, які встановлюють спосіб отримання об’єктів, щодо яких 

проводилася експертиза, та порівняльних зразків. 

3. Наступний спосіб перевірки висновку експерта – з’ясування 

його змісту, що здійснюється за допомогою аналізу. Цей спосіб дозволяє 

отримати інформацію про наявність всіх необхідних реквізитів висновку 

експерта, вступної, дослідницької частин та висновків, відповідей на всі 

поставлені запитання, підпису експерта, зокрема, про попередження його 

про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, здійснити 

попередню оцінку повноти проведеного дослідження, узгодженості між 

дослідницькою частиною висновку та відповідями на запитання. 

С. В. Давиденко вказує на те, що “наслідками недотримання встановлених 

вимог до форми та змісту висновку експерта є визнання його: 1) неповним, 

коли експерт дослідив не всі подані йому об’єкти чи не дав вичерпних 

відповідей на порушені перед ним питання; 2) неясним, якщо він нечітко 

викладений або має невизначений, неконкретний характер, що у свою 

чергу є підставами для призначення як додаткової, так і повторної 

експертизи” [149, с. 176]. В. В. Вапнярчук наводить такий приклад 

недотримання вимог щодо форми висновку експерта: “Брак підпису 

експерта, в тому числі, що посвідчує попередження його про 

відповідальність за завідомо неправдивий висновок і відмову без 

поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, 

призводить до визнання такого висновку експерта недопустимим доказом” 

[269, с. 312]. І справді, в судовій практиці є випадки визнання висновку 
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експерта недопустимим доказом через відсутність запису про 

попередження експерта про відповідальність за завідомо неправдивий 

висновок. Так, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області 

визнав недопустимим висновок експерта про ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень потерпілої з огляду на те, що цей висновок “не містить даних 

про те, що експерти, які виконували експертні дослідження, попереджені 

про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без 

поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків” [75]. 

4. Висновок експерта перевіряється також шляхом його 

зіставлення із іншими доказами, зокрема, із іншими висновками експертів. 

Це рівною мірою стосується й висновків експертів, що проводили 

комісійну чи комплексну експертизу, але не підписали спільний висновок, 

висновків первинної та повторної експертиз, висновків основної та 

додаткової експертиз. Як зазначає О. І. Ізотов, “оцінка висновку експерта 

за результатами проведення повторної експертизи здійснюється тільки в 

сукупності з висновком первинної експертизи, оцінка висновку за 

результатами проведення додаткової експертизи – в сукупності з 

висновком основної ... Перевага окремому висновку експертизи не 

повинна надаватися лише тому, що її проведено комісійно, повторно 

експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід 

експертної роботи, тощо” [112, с. 108-109]. Варто погодитися із позицією 

Верховного Суду України, висловленою ще під час дії попереднього КПК, 

але досі актуальною, про те, що у випадках, коли в справі щодо одного й 

того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, 

комісійну, додаткову чи повторну, суд повинен перевірити кожну із них за 

загальними правилами перевірки висновку експерта. Так само суд має 

перевірити окремі висновки експертів – членів комісійної чи комплексної 

експертизи, які не підписали спільний висновок [216]. Застосування такого 

підходу знаходимо в судовій практиці. Так, Павлоградський 
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міськрайонний суд Дніпропетровської області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБИ_1 у вчиненні умисного тяжкого тілесного 

ушкодження. У справі було проведено 5 різних експертиз. Суд зіставив 

висновки експертів із показаннями свідків, потерпілого, обвинуваченого, а 

також між собою, і дійшов висновку, що висновки експертів 

“відповідають фактичним обставинам справи, належним чином 

мотивовані, аргументовані та науково обґрунтовані, тому сумнівів у суду 

не викликають” [68]. 

5. П’ятий спосіб перевірки висновку експерта – допит експерта. 

В ч. 7 ст. 101 КПК вказано, що кожна сторона має право звернутися 

до суду з клопотанням про виклик експерта для допиту під час судового 

розгляду для роз’яснення чи доповнення його висновку. Дещо відмінне 

положення закріплене в ч. 1 ст. 356 КПК: “За клопотанням сторони 

кримінального провадження, потерпілого або за власною ініціативою суд 

має право викликати експерта для допиту для роз’яснення висновку”. В 

результаті системного аналізу цих норм можна зробити такі висновки: 

1) рішення про виклик експерта для допиту приймає суд; 

2) підставою для прийняття судом такого рішення може бути як 

клопотання сторони кримінального провадження чи потерпілого, так і 

власна ініціатива суду; 

3) предмет допиту експерта в КПК чітко не визначений. Так, в 

уже цитованій ч. 7 ст. 101 КПК йдеться про “роз’яснення чи доповнення 

висновку”, натомість в ч. 1 ст. 356 КПК – про “роз’яснення висновку”. 

Разом з цим, відповідно до ч. 3 ст. 356 КПК, експерту можуть бути 

поставлені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань та 

кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового 

ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних 

методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі 

яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за 



 
 

164 
 

допомогою яких експерт дійшов висновку; застосовності та правильності 

застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження; 

інші запитання, що стосуються достовірності висновку. При цьому, як 

слушно зазначає І. І. Когутич, в КПК відсутня норма, яка б визначала, що 

таке “спеціальні знання” [129, с. 112]. 

Вбачається обґрунтованим, що предметом допиту експерта має бути 

виключно роз’яснення його висновку. Висловлені в науці погляди про те, 

що метою допиту експерта є одержання роз’яснення або доповнення його 

висновку, видаються некоректними [273, с. 363-364]. По-перше, 

доповнення висновку шляхом допиту експерта не відповідає самій природі 

висновку експерта як доказу. Висновок експерта надається в письмовій 

формі, а тому його доповнення можливе лише шляхом проведення 

додаткової експертизи. 62,5 % опитаних практичних та науково-

педагогічних працівників погоджуються, що доповнення висновку 

експерта не може бути предметом його допиту. З огляду на це, ч. 7 ст. 101 

КПК варто викласти таким чином: “Висновок експерта надається в 

письмовій формі. Кожна сторона має право звернутися до суду з 

клопотанням про виклик експерта для допиту під час судового розгляду 

для роз’яснення його висновку”. По-друге, варто погодитися із 

висловленою в науці думкою про те, що інші питання, пов’язані з 

висновком експерта, окрім як його роз’яснення, наприклад, ті, що 

стосуються наявності спеціальних знань і кваліфікації з досліджуваних 

питань, мають з’ясовуватися в суді іншими процесуальними шляхами, 

наприклад, шляхом подання та дослідження відповідних документів [174, 

с. 119; 193, с. 282; 203, с. 70]. 

Допит експерта в суді включає в себе перехресний допит. Варто 

зазначити, що в ст. 356 КПК право на перехресний допит прямо не 

передбачено, але, як слушно зазначає В. О. Попелюшко, ця прогалина 

долається шляхом застосування приписів засади законності про те, що 
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кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з 

урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 5 ст. 9 КПК), відповідно до якої право 

сторін на перехресний допит експерта є однією із складових права на 

справедливий судовий розгляд, закріпленого в ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод [203, с. 72-73]. Після прямого та 

перехресного допитів, відповідно до ч. 2 ст. 356 КПК, експерту можуть 

бути поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, їх представниками та законними представниками, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а 

також головуючим та суддями. 

У межах цього підпункту варто також звернути увагу на те, що, як 

слушно висловився В. Г. Гончаренко, “експерт не може давати показання з 

приводу експертизи, яка проводилась іншим експертом, та давати оцінку 

висновкам, котрі зроблені іншою особою” [147, с. 169]. 

6. Одночасний допит двох чи більше експертів. 

Згідно із ч. 4 ст. 356 КПК, суд має право призначити одночасний 

допит двох чи більше експертів для з’ясування причин розбіжності в їхніх 

висновках, які стосуються одного і того самого предмета чи питання, що 

досліджувалися (т. зв. “шаховий допит”). Такий допит є способом 

перевірки висновків тих експертів, яких допитують. До прикладу, 

Роменський міськрайонний суд Сумської області розглядав справу за 

обвинуваченням ОСОБА_2 в заподіянні умисного тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд призначив 

одночасний допит експерта Сумського обласного бюро судово-медичної 

експертизи та експерта Харківського обласного бюро судово-медичної 

експертизи, які надали висновки судово-медичної експертизи з одного і 

того ж питання, що суперечать один одному [297]. 

7. Надання стороною кримінального провадження відомостей, 

які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки експерта. 
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Згідно із ч. 5 ст. 356 КПК, для доведення або спростування 

достовірності висновку експерта кожна сторона має право надати 

відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки 

експерта. Д. В. Давидова та О. О. Волобуєва слушно зазначають, що 

“компетентність експерта означає достатність його фахових знань для 

проведення відповідної експертизи в конкретному кримінальному 

провадженні за конкретним колом питань, які перед ним ставляться” [105, 

с. 154].  

Наведемо приклад. Московський районний суд м. Харкова розглядав 

справу за обвинуваченням ОСОБА_1 у порушенні правил безпеки 

дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне 

ушкодження. До суду було подано висновок комплексної судової 

автотехнічної, експертизи відео-, звукозапису. Захисник поставив під 

сумнів можливість проведення зазначеними експертами дослідження 

відеозапису, оскільки, на його думку, необхідно було залучити експерта-

фототехніка, до компетенції якого відноситься дослідження відеозйомки 

та фотозйомки. Місцевий суд не вирішив питання, чи достатній рівень 

знань, кваліфікації, освіти та підготовки мали експерти, стало однією із 

підстав для скасування судом апеляційної інстанції вироку суду в цій 

справі [283]. 

8. Призначення повторної експертизи. 

Чинний КПК не використовує такого поняття як повторна 

експертиза, попри те, що на доцільності внесення відповідних змін 

наголошується в науці [2, с. 52], але передбачає можливість її проведення. 

В Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень, затвердженій Наказом Міністерства юстиції 

України № 53/5 від 08.10.1998 року (із подальшими змінами), зазначено, 

що повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі 

об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й під час проведення первинної 
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(попередніх) експертизи (експертиз). В ст. 332 КПК передбачено два 

випадки проведення повторної експертизи: 

1) наявність двох висновків експертів, які суперечать один 

одному, за умови, що ці розбіжності не були усунуті під час одночасного 

допиту експертів; 

2) існують достатні підстави вважати висновок експерта 

(експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам 

справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності. 

Повторна експертиза може бути призначена судом як за 

клопотанням сторони кримінального провадження та потерпілого, так і за 

власною ініціативою. ВС при перегляді справи за обвинуваченням 

ОСОБА_3 у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило 

заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, зазначив, що суд першої 

інстанції зобов’язаний за наявності розбіжностей у висновках експертів з 

одного і того ж питання викликати їх для одночасного допиту, а якщо це 

не допомогло усунути розбіжності, суд має призначити повторну 

експертизу незалежно від того, заявляла котрась із сторін клопотання про 

це чи ні [214]. 

Такий спосіб перевірки є неможливим в тому разі, якщо первинна 

експертиза призвела до знищення об’єкта дослідження. З огляду на це, 

окремі науковці цілком слушно пропонують передбачити в КПК 

можливість “депонування” речового доказу: дослідження його в порядку 

статті 225 КПК в тому разі, якщо цей доказ має стати об’єктом експертизи, 

в ході якої його буде повністю знищено або суттєво деформовано [104, 

с. 110; 157, с. 93]. 

Висновки до Розділу 3. 

1. На основі аналізу КПК та практики його застосування можемо 

виділити такі способи перевірки показань: постановка перевірочних 

запитань на прямому, перехресному та повторному допитах, а також 
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потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їх 

представниками та законними представниками, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, головуючим та суддями, 

зокрема, щодо можливості особи сприймати факти, про які вона дає 

показання, та щодо попередніх показань, які не узгоджуються із 

показаннями; одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб; 

оголошення під час судового розгляду показань свідка або потерпілого, 

даних у порядку ч. 1 ст. 225 КПК; проведення слідчого експерименту, 

пред’явлення особи, трупа чи речі до впізнання та інших слідчих 

(розшукових) дій; зіставлення показань із показаннями інших осіб, іншими 

доказами. 

2. Повноцінна перевірка показань з чужих слів неможлива. Доказ 

– це органічна єдність фактичних даних та їх джерела, а однією із 

складових предмета перевірки – перевірка надійності (добротності) 

джерела доказу. В показанні з чужих слів наявні лише фактичні дані, а 

джерело – відсутнє. Більше того, відповідно до змісту ст. 97 КПК, 

допустимість доказу ставиться в залежність від його достовірності, що 

суперечить самій природі допустимості як властивості доказу. 

3. Проведення допиту особи із такими змінами у зовнішності та 

голосі, що її неможливо впізнати, обмежує можливості перевірки її 

показань, адже неможливо перевірити, чи саме ця особа дає показання, із 

чим погоджується й ЄСПЛ. Тому зміст ч. 9 ст. 352 КПК варто доповнити 

положенням такого змісту: “Суд зобов’язаний відмовити у проведенні 

допиту свідка в умовах, що унеможливлюють його ідентифікацію, якщо 

рівень загрози життю та/або здоров’ю свідка чи його близьких родичів не 

є таким значним, щоб обмежити право сторони захисту на повноцінний 

перехресний допит”. 

4. Можна виділити такі способи перевірки документів: 

з’ясування змісту документа; з’ясування даних про походження звуко- та 
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відеозаписів та даних про прилади, із застосуванням яких їх здійснено; 

витребування документа в повному обсязі у разі надання витягу 

(компіляції, узагальнення) з нього; проведення експертизи документа; 

допит щодо оголошених у судовому засіданні документів, зокрема, допит 

особи, яка склала документ, та допит осіб, які проводили НС(Р)Д чи були 

залучені до їх проведення, а також осіб, з приводу дій або контактів яких 

проводилися НС(Р)Д, допит понятих; постановка запитань, висловлення 

пропозицій, зауважень, заперечень та доповнень щодо порядку 

проведення слідчої (розшукової) дії; аналіз дотримання вимог закону щодо 

змісту протоколу; зіставлення протоколів слідчих (розшукових) дій із 

додатками до них; аналіз протоколу на предмет дотримання порядку 

проведення процесуальної дії. 

5. Варто виокремити такі способи перевірки речових доказів: 

зіставлення із документами, в яких відображений порядок збирання 

речових доказів; зіставлення із протоколом огляду речового доказу та 

додатками до нього (фото-, відеоматеріалами); огляд у судовому засіданні 

та акцентування уваги суду на тих чи інших обставинах, пов’язаних з 

річчю та її оглядом, зокрема, з метою з’ясування, чи було дотримано 

порядок зберігання речових доказів; постановка запитань щодо речових 

доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які оглядали річ, та відповіді на 

них; зіставлення із будь-якими іншими доказами.  

6. Суб’єктам доказування доступні такі способи перевірки 

висновку експерта: аналіз та зіставлення висновку експерта із 

документами, на підставі яких було проведено експертизу; зіставлення 

його із доказами, які відображають спосіб отримання об’єктів, щодо яких 

проводилася експертиза, та порівняльних зразків; з’ясування його змісту, 

яке здійснюється за допомогою аналізу; зіставлення з іншими доказами, 

зокрема, з іншими висновками експертів; допит експерта, зокрема, 

перехресний та шаховий; надання стороною кримінального провадження 



 
 

170 
 

відомостей, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки 

експерта; призначення повторної експертизи. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Перевірка доказів являє собою діяльність із з’ясування змісту 

доказів, зіставлення доказів між собою, збирання нових доказів з метою 

з’ясування належності, допустимості та достовірності вже наявних 

доказів. КПК варто доповнити статтею 931 такого змісту: “Перевірка 

доказів – це діяльність слідчого, прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого (підсудного), особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, 

особи, щодо якої вирішується питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, їхніх захисників та законних представників, потерпілого, 

його представника та законного представника, цивільного позивача, його 

представника та законного представника, цивільного відповідача та його 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу в 

іноземну державу (екстрадицію), а також слідчого судді та суду із 

з’ясування змісту доказів, зіставлення доказів між собою, збирання нових 

доказів з метою з’ясування належності, допустимості та достовірності вже 

наявних доказів”. 

2. Розмежування між перевіркою та оцінкою доказів варто 

проводити за чотирма ознаками: по-перше, перевірка – це поєднання 

практичних дій та логічної розумової діяльності, в той час як оцінка – це 

суто логічна розумова діяльність; по-друге, оцінка доказів відбувається 

безпосередньо перед прийняттям владного процесуального рішення, тоді 

як перевірка передує оцінці; по-третє, предметом оцінки, на відміну від 

перевірки, виступають не лише належність, допустимість та достовірність, 

а й достатність доказів; по-четверте, перевірку доказів здійснює значно 

ширше коло суб’єктів, тоді як оцінку доказів – лише ті суб'єкти, які 
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уповноважені на прийняття владних процесуальних рішень, а саме – 

слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд. 

3. Поняття дослідження доказів лише в частині норм КПК 

вживається у значенні перевірки доказів. У більшості ж випадків під ним 

варто розуміти діяльність, що охоплює збирання та перевірку доказів, а в 

окремих нормах – діяльність, що охоплює збирання, перевірку та оцінку 

доказів, тобто, власне доказування. 

4. Прямий доказ перевіряється лише в частині допустимості та 

достовірності, а в частині належності – не перевіряється. При перевірці 

непрямих доказів обов’язковим є з’ясування наявності об’єктивного чи 

неправдиво приписуваного зв’язку між доказовим фактом, який 

встановлюється цим непрямим доказом, та обставиною предмета 

доказування. Наявність зв’язку завжди перевіряється: як за допомогою 

слідчих (розшукових) дій, так і за допомогою аналізу, зіставлення доказів.  

5. При перевірці доказів на допустимість суб’єкт доказування 

з’ясовує, чи було дотримано кожну із трьох складових допустимості: 

належний суб’єкт, передбачене законом джерело, додержання 

встановленої законом процедури. Перевірка доказів в частині 

допустимості відбувається за допомогою аналізу, зіставлення доказів, 

збирання нових доказів. 

6. Перевірка доказу в частині його достовірності має два аспекти. 

Перший – накопичення знань про ті ж обставини, які підтверджує чи 

спростовує доказ, що перевіряється, тобто, перевірка фактичних даних, 

другий – перевірка надійності процесуального джерела. Висновок про 

достовірність доказу вимагає сукупності доказів, які стосуються одного й 

того ж факту, достатньої для того, щоб сформувати в суб’єкта доказування 

переконання поза розумним сумнівом в тому, які з доказів, зібраних на 

підтвердження чи спростування цього факту, – достовірні, а які – ні. 

Достовірність неналежного доказу не перевіряється, бо цей доказ не 
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перебуває в гносеологічному зв’язку із обставинами, які мають значення 

для кримінального провадження, а достовірність недопустимого доказу не 

перевіряється, бо такий доказ не може бути покладений в основу жодного 

процесуального рішення. 

7. Частина 2 статті 96 КПК суперечить самій природі перевірки 

достовірності доказів і має бути виключена з КПК. Дослідження репутації 

свідка не перебуває в гносеологічному зв’язку зі змістом його показань і 

порушує його право на повагу до гідності та честі. 

8. На основі аналізу КПК та практики його застосування можемо 

виділити такі способи перевірки показань: постановка перевірочних 

запитань на прямому, перехресному та повторному допитах, а також 

потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, їх 

представниками та законними представниками, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, головуючим та суддями, 

зокрема, щодо можливості особи сприймати факти, про які вона дає 

показання, та щодо попередніх показань, які не узгоджуються із 

показаннями; одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб; 

оголошення під час судового розгляду показань свідка або потерпілого, 

даних у порядку ч. 1 ст. 225 КПК; проведення слідчого експерименту, 

пред’явлення особи, трупа чи речі до впізнання та інших слідчих 

(розшукових) дій; зіставлення показань із показаннями інших осіб, іншими 

доказами. 

9. Повноцінна перевірка показань з чужих слів неможлива. Доказ 

– це органічна єдність фактичних даних та їх джерела, а однією із 

складових предмета перевірки є перевірка надійності (добротності) 

джерела доказу. В показанні з чужих слів наявні лише фактичні дані, а 

джерело – відсутнє. 

10. Можна виділити такі способи перевірки документів: 

з’ясування змісту документа; з’ясування даних про походження звуко- та 



 
 

174 
 

відеозаписів та даних про прилади, із застосуванням яких їх здійснено; 

витребування документа в повному обсязі у разі надання витягу 

(компіляції, узагальнення) з нього; проведення експертизи документа; 

допит щодо оголошених у судовому засіданні документів, зокрема, допит 

особи, яка склала документ, допит осіб, які проводили НС(Р)Д чи були 

залучені до їх проведення, а також осіб, з приводу дій або контактів яких 

проводилися НС(Р)Д, допит понятих; постановка запитань, висловлення 

пропозицій, зауважень, заперечень та доповнень щодо порядку 

проведення слідчої (розшукової) дії; аналіз дотримання вимог закону щодо 

змісту протоколу; зіставлення протоколів слідчих (розшукових) дій із 

додатками до них; аналіз протоколу на предмет дотримання порядку 

проведення процесуальної дії. 

11. Варто виокремити такі способи перевірки речових доказів: 

зіставлення із документами, в яких відображений порядок збирання 

речових доказів; зіставлення із протоколом огляду речового доказу та 

додатками до нього (фото-, відеоматеріалами); огляд у судовому засіданні 

та акцентування уваги суду на тих чи інших обставинах, пов’язаних з 

річчю та її оглядом, зокрема, з метою з’ясування, чи було дотримано 

порядок зберігання речових доказів; постановка запитань щодо речових 

доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які оглядали річ, та відповіді на 

них; зіставлення із будь-якими іншими доказами.  

12. Суб’єктам доказування доступні такі способи перевірки 

висновку експерта: аналіз та зіставлення висновку експерта із 

документами, на підставі яких було проведено експертизу; зіставлення 

його із доказами, які відображають спосіб отримання об’єктів, щодо яких 

проводилася експертиза, та порівняльних зразків; з’ясування його змісту, 

яке здійснюється за допомогою аналізу; зіставлення з іншими доказами, 

зокрема, з іншими висновками експертів; допит експерта, зокрема, 

перехресний та шаховий; надання стороною кримінального провадження 
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відомостей, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки 

експерта; призначення повторної експертизи. 
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Додаток Б 

 

Результати опитування 112 практичних та науково-педагогічних 

працівників 

 

1. Чи вважаєте ви, що КПК України варто доповнити 

статтею, яка б розкривала поняття та зміст перевірки доказів? 

а) так, вважаю – 78,6 % 

б) ні, не вважаю, наявного правового регулювання цілком 

достатньо – 21,4 % 

2. Що, на вашу думку, є предметом перевірки доказів? 

а) належність, допустимість та достовірність доказів – 35,7 % 

б) належність, допустимість, достовірність та достатність 

доказів – 57,1 % 

в) лише достовірність доказів – 4,5 % 

г) інше – 2,7 % 

3. Хто, на вашу думку, здійснює перевірку доказів? 

а) слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд – 53,6 % 

б) слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний), особа, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, їхні 

захисники та законні представники, потерпілий, його представник та 

законний представник, цивільний позивач, його представник та 

законний представник, цивільний відповідач та його представник, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, особа, стосовно якої розглядається питання про 

видачу в іноземну державу (екстрадицію), а також слідчий суддя та 

суд – 36,6 % 

в) інше – 9,8 % 
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4. Чи підтримуєте ви погляд про те, що перевірка доказів 

полягає у з’ясуванні змісту доказів, зіставленні доказів між собою, 

збиранні нових доказів? 

а) так, підтримую – 50 % 

б) підтримую, але з певними застереженнями (зауваженнями) 

– 38,4 % 

в) повність НЕ підтримую – 9,8 % 

г) інше – 1,8 % 

5. Який з наведених нижче підходів до розмежування 

перевірки та оцінки доказів ви підтримуєте (можливі кілька 

варіантів)? 

а) перевірка – це поєднання практичних дій та логічної 

розумової діяльності, в той час як оцінка – це суто логічна розумова 

діяльність – 37,6 % 

б) оцінка доказів відбувається безпосередньо перед 

прийняттям владного процесуального рішення, тоді як перевірка 

передує оцінці – 40,4 % 

в) предметом оцінки, на відміну від перевірки, виступають не 

лише належність, допустимість та достовірність, а й достатність 

доказів – 47,7 % 

г) перевірку доказів здійснює значно ширше коло суб’єктів, а 

саме слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений (підсудний), 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, їхні захисники та законні 

представники, потерпілий, його представник та законний 

представник, цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його представник, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, особа, стосовно якої розглядається питання про 
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видачу в іноземну державу (екстрадицію), а також слідчий суддя та 

суд. В той же час оцінку доказів здійснюють лише ті суб'єкти, які 

уповноважені на прийняття владних процесуальних рішень, а саме – 

слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд – 37,6 % 

ґ) жоден із наведених вище – 0,9 % 

д) інше – 1,8 % 

6. Чи ототожнюєте ви перевірку та дослідження доказів? 

а) так, перевірка доказів та дослідження доказів - це одне й теж 

– 8 % 

б) ні, перевірка доказів включає в себе їх дослідження – 23,2 % 

в) ні, перевірка доказів є складовою їх дослідження – 22,3 % 

г) ні, бо дослідження доказів в КПК України вживається в 

різних значеннях: і як перевірка доказів, і як діяльність, що охоплює 

збирання та перевірку доказів, і як власне доказування – 44,6 % 

ґ) інше – 1,9 % 

7. Чи сприяє, на вашу думку, залучення понятих до слідчої 

(розшукової) дії перевірці доказів, отриманих в результаті цієї слідчої 

(розшукової) дії? 

а) ні, не сприяє. Інститут понятих потрібно скасувати – 27,5 % 

б) так, сприяє – 68,8 % 

в) інше – 3,7 % 

8. Чи погоджуєтеся ви із таким твердженням: “У вжитому в 

частині ч. 3 ст. 333, ч. 1 ст. 363, ч. 5 ст. 364, ч. 4 ст. 365 КПК України 

сполученні слів “з’ясування обставин та перевірку їх доказами” фразу 

“та перевірку їх доказами” варто було б виключити, а в ч. 3 ст. 333 

КПК України словосполучення “у встановленні обставин або 

перевірці обставин” – замінити на “у встановленні обставин”? 

а) так, погоджуюся – 17,3 % 

б) ні, не погоджуюся – 36,4 % 
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в) частково погоджуюся – 46,3 % 

9. Чи погоджуєтеся ви з тим, що сторона захисту, потерпілий, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

можуть збирати докази всіма можливими способами із такими 

застереженнями – не вчиняти дій, прямо заборонених законом, дій, які 

порушують норми суспільної моралі чи правила адвокатської етики? 

а) так, погоджуюся – 67 % 

б) ні, не погоджуюся. В КПК України передбачений вичерпний 

перелік прав сторони захисту, потерпілого, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, щодо збирання доказів 

– 21,4 % 

в) ні, не погоджуюся з інших причин – 7,1 % 

г) інше – 4,5 % 

10. Як ви ставитеся до інституту “репутації свідка”, 

закріпленого в ч. 2 ст. 96 КПК України? 

а) позитивно, адже це дозволяє виявити недобросовісних 

свідків і визнати їх показання недостовірними – 48,2 % 

б) позитивно, але з інших причин – 17,9 % 

в) негативно, оскільки репутація свідка не перебуває в 

гносеологічному зв'язку зі змістом його показань – 27,7 % 

г) негативно, але з інших причин – 3, 6 % 

ґ) інше – 2,6 % 

11. Чи можуть, на вашу думку, бути належним чином 

перевірені показання з чужих слів? 

а) так, можуть – 34,8 % 

б) ні, не можуть, оскільки складовою предмета перевірки 

доказів є перевірка надійності їх джерела, а в показаннях з чужих 

слів джерело відсутнє – 52,7 % 

в) ні, не можуть, але з інших причин – 11,6 % 
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г) інше – 0,9 % 

12. Чи погоджуєтеся ви із необхідністю доповнити ч. 9 ст. 352 

КПК України, в якій передбачено можливість допиту свідка в спосіб, 

що унеможливлює його ідентифікацію, положенням такого змісту: 

“Суд зобов’язаний відмовити у проведенні допиту свідка в умовах, що 

унеможливлюють його ідентифікацію, якщо рівень загрози життю 

та/або здоров’ю свідка чи його близьких родичів не є таким значним, 

щоб обмежити право сторони захисту на повноцінний перехресний 

допит”? 

а) так, погоджуюся – 48,2 % 

б) ні, не погоджуюся – 21,4 % 

в) частково погоджуюся – 27,7 % 

г) інше – 2,7 % 

13. Чи може, на вашу думку, доповнення висновку експерта 

бути предметом його допиту? 

а) ні, предметом допиту є лише з'ясування висновку експерта, 

а для доповнення висновку треба призначати додаткову експертизу – 

58 % 

б) ні, але з інших причин – 4,5 % 

в) так, може – 37,5 % 

14. Ваша професія (посада)? 

а) адвокат – 31,7 % 

б) науковий/науково-педагогічний працівник – 6,7 % 

в) суддя – 35,6 % 

г) прокурор – 10,6 % 

ґ) слідчий – 1 % 

д) інші юридичні професії – 14,4 % 
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Додаток В 

 

Перелік запропонованих змін до Кримінального процесуального 

кодексу України із їх обґрунтуванням 

 

1. КПК України варто доповнити статтею 931 такого змісту: 

“Перевірка доказів – це діяльність слідчого, прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого (підсудного), особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, 

особи, щодо якої вирішується питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, їхніх захисників та законних представників, потерпілого, 

його представника та законного представника, цивільного позивача, його 

представника та законного представника, цивільного відповідача та його 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу в 

іноземну державу (екстрадицію), а також слідчого судді та суду із 

з’ясування змісту доказів, зіставлення доказів між собою, збирання нових 

доказів з метою з’ясування належності, допустимості та достовірності вже 

наявних доказів”. 

В ч. 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає в 

збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що 

мають значення для кримінального провадження. Таким чином, чинний 

процесуальний закон визначає перевірку доказів як один із компонентів 

доказування. Втім, на відміну від збирання та оцінки доказів, яким 

присвячені окремі статті в КПК України (93 та 94), законодавець не дає 

поняття перевірки доказів. 

2. Частина 2 статті 96 КПК України суперечить самій природі 

перевірки достовірності доказів і має бути виключена з КПК України. По-

перше, дослідження репутації свідка не перебуває в гносеологічному 
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зв’язку зі змістом його показань. Встановлений факт засудження свідка за 

завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство, інші діяння не мають 

оцінюватися як доказ недостовірності його показань. Це помилка – 

вважати, що особа, яка збрехала одного разу, за що, наприклад, була 

засуджена за завідомо неправдиві показання, брехатиме завжди. Навіть 

найбрехливіша людина в кожному конкретному випадку може давати як 

достовірні, так і недостовірні показання. Тим паче, що під час допиту 

свідок дає не одне показання, не один доказ, а цілу систему доказів. І 

зовсім не обов’язково, щоб усі вони були достовірні або всі недостовірні: 

якесь показання може бути достовірним, а якесь – ні. Дивує також 

прив’язка до факту засудження свідка: якщо свідок вчинив злочин в 

минулому, але з якихось причин не був засуджений, наприклад, той 

злочин так і не було розкрито, то його показання треба належним чином 

перевірити, а показання засудженого свідка можна визнати 

недостовірними без будь-якої перевірки тільки тому, що свідок судимий. 

Такий підхід суперечить законам пізнання і здоровому глузду.  

По-друге, дослідження минулого особи, яка в кримінальному 

провадженні навіть не є стороною, порушує її право на повагу до гідності 

та честі, передбачене в ст. 297 Цивільного кодексу України. Свідок 

приходить в суд для виконання суспільного обов’язку, а тому до нього 

треба ставитися з повагою, уникаючи всього, що може його образити чи 

принизити. Свідок – особа ні в чому не винувата в справі, яку 

розглядають. Свідок невинуватий навіть в тому, що життєві обставини 

склалися таким чином, що він став очевидцем подій, які мають значення 

для кримінального провадження. Тому свідку треба всіляко сприяти і 

заохочувати його, а не принижувати. Закон же дає право збирати 

негативну інформацію про свідка, і не лише збирати, а й публічно 

досліджувати і робити показові висновки про те, що якісь вчинки людини 

в минулому роблять недостовірними будь-які її показання, свідчать про її 
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нечесність. Така практика не лише суперечить законам гносеології, про що 

уже сказано вище, а й статті 3 Конституції України, де написано: 

“Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”. Обов’язок суду 

захищати свідків від образи передбачений і в ч. 3 ст. 352 КПК України. 

По-третє, дослідження репутації особи для перевірки достовірності її 

показань в континентальному процесі є правовим інститутом минулого, 

що виражалося у таких слідчих діях як “повальний обшук” та “дізнання 

через окольних людей”. Повальний обшук застосовувався на території 

Російської імперії до судової реформи 1864 року, і полягав в опитуванні 

жителів округи про життя та поведінку підозрюваного. Після реформи 

1864 року ця слідча дія була замінена дізнанням через окольних людей, що 

мала таку ж правову природу, але відрізнялася за процедурою. 

Застосування  ж судами ч. 2 ст. 96 КПК для перевірки достовірності 

показань свідка може призвести і призводить до помилок у доказуванні. 

3. Статтю 97, якою передбачено інститут показань з чужих слів, 

варто виключити з КПК. Повноцінна перевірка показань з чужих слів 

неможлива. Як уже було зазначено, доказ – це органічна єдність 

фактичних даних та їх джерела, а однією із складових предмета перевірки 

є перевірка надійності (добротності) джерела доказу. В показанні з чужих 

слів наявні лише фактичні дані, а джерело – відсутнє.  

Тим не менше, закон дозволяє визнати показання з чужих слів 

допустимими доказами незалежно від можливості допитати особу, яка 

надала первинні пояснення. При вирішенні цього питання суд 

зобов’язаний врахувати ряд факторів, визначених в ч. 2 ст. 97 КПК. З 

огляду на суть цих факторів, суд не може вирішити питання про 

допустимість показань із чужих слів без з’ясування їх змісту. Більше того, 

в ч. 6 ст. 97 КПК України визначено, що “показання з чужих слів не може 

бути допустимим доказом факту чи обставин, на підтвердження яких вони 
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надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої 

цієї статті”. Тому показання із чужих слів може бути визнане допустимим 

доказом тільки в тому разі, якщо обставина, яку підтверджує це показання, 

підтверджується іншим(и) доказом(ами). 

Таким чином, за логікою законодавця суд мусить спершу допитати 

свідка, щоб з’ясувати зміст показань із чужих слів, зібрати, перевірити та 

оцінити усі інші докази, які стосуються тієї ж обставини, що й показання з 

чужих слів, і лише тоді вирішувати питання щодо визнання показань із 

чужих слів допустимим доказом. Отже, допустимість доказу ставиться в 

залежність від його достовірності, що суперечить самій природі 

допустимості як властивості доказу. 

4. Зміст ч. 9 ст. 352 КПК України варто доповнити положенням 

такого змісту: “Суд зобов’язаний відмовити у проведенні допиту свідка в 

умовах, що унеможливлюють його ідентифікацію, якщо рівень загрози 

життю та/або здоров’ю свідка чи його близьких родичів не є таким 

значним, щоб обмежити право сторони захисту на повноцінний 

перехресний допит”. 

Дуже ймовірно, що обвинувачений негативно, а то й вороже, 

ставитиметься до будь-якої людини, яка свідчить проти нього. Через це 

завжди існує вірогідність помсти обвинуваченого чи близьких до нього 

людей за дані проти нього свідчення. Втім, самої лиш загальної 

вірогідності, нічим не обґрунтованої у конкретній справі, недостатньо для 

висновку про необхідність приховати дані про особу свідка, адже 

приховання таких даних обмежує право сторони захисту на повноцінний 

перехресний допит та повноцінну перевірку показань свідка. При 

вирішенні цього питання суду слід з’ясувати, як того вимагає практика 

Європейського суду з прав людини (зокрема, у рішеннях “Краснікі проти 

Чехії”, “Костовський проти Нідерландів”, “Ван Мехелен та інші проти 
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Нідерландів”), чи існують докази реальної загрози життю та здоров’ю 

свідка чи його близьких родичів. Сторонам слід, своєю чергою, 

заперечувати проти проведення допиту свідка у режимі анонімності, якщо 

таких доказів немає.  

5. Ч. 7 ст. 101 КПК України варто викласти таким чином: 

“Висновок експерта надається в письмовій формі. Кожна сторона має 

право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта для допиту 

під час судового розгляду для роз’яснення його висновку”. 

В ч. 7 ст. 101 КПК України (в нинішній редакції) вказано, що кожна 

сторона має право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта 

для допиту під час судового розгляду для роз’яснення чи доповнення його 

висновку. Дещо відмінне положення закріплене в ч. 1 ст. 356 КПК 

України: “За клопотанням сторони кримінального провадження, 

потерпілого або за власною ініціативою суд має право викликати експерта 

для допиту для роз’яснення висновку”. Вбачається правильним, що 

предметом допиту експерта має бути виключно роз’яснення його 

висновку. Доповнення висновку шляхом допиту експерта не відповідає 

самій природі висновку експерта як доказу. Висновок експерта надається в 

письмовій формі, а тому його доповнення можливе лише шляхом 

проведення додаткової експертизи.  

6. У вжитому в частині ч. 3 ст. 333, ч. 1 ст. 363, ч. 5 ст. 364, ч. 4 

ст. 365 КПК України сполученні слів “з’ясування обставин та перевірку їх 

доказами” фразу “та перевірку їх доказами” варто було б виключити, а в ч. 

3 ст. 333 КПК України словосполучення “у встановленні обставин або 

перевірці обставин” – замінити на “у встановленні обставин”. 

Зважаючи на те, що обставини встановлюються (з’ясовуються, 

доказуються), встановлення обставин відбувається шляхом доказування, а 

отже, полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів. Обставини не 

перевіряються доказами, а встановлюються (з’ясовуються) за допомогою 
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доказів. Поняття “з’ясування обставин” повністю охоплює процес 

доказування, зокрема, включає в себе й перевірку доказів. 
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