
необхідними електронними базами і автоматизованими банками даних, 
інформаційними системами, ж  то: Державний реєстр фізичних осіб-платників 
податків та інших обов’язкових платежів, Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр майнових 
прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр Державтоінспекції та 
автоматизована інформаційно-пошукова система «Автомобіль», Державний 
судновий реєстр України, Державний реєстр цивільних повітряних суден 
України, Єдина централізована база даних щодо обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, 
бази даних про кошти та інше майно підозрюваного, зокрема, розміщене на 
рахунках і у вигляді вкладів у банках, інших фінансових установах тощо. 
Коректне ситуаційно зумовлене оперування слідчим достовірними і повними 
відомостями про справжній матеріальний стан підозрюваного в рамках 
застосування тактичних прийомів, спрямованих на здійснення впливу на 
людину (демонстрації перспектив ситуації, що склалася; роз’яснення 
важливості правдивих показань і примирення з потерпілим; переконання у 
необхідності надання допомоги органам розслідування тощо) спонукатиме 
останнього до обрання суспільно корисної лінії поведінки з визнання своєї вини 
і своєчасного та повного добровільного відшкодування потерпілому 
заподіяного збитку.

НОВІ ДОКАЗИ ТА НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ: 
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ
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доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики, 
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У судовій практиці трапляються випадки, коли істотні для кримінального 
провадження відомості хоч і не знаходяться у його матеріалах, але можуть бути 
почерпнуті з інших джерел, одержання яких не пов’язане з відкриттям 
провадження за нововиявленими обставинами. Такі джерела інформації 
називаються новими доказами. Однак, справа в тому, що відповідно до п. 5 ч. 2 
ст. 459 КПК України нововиявленими вважаються й «інші обставини, які не 
були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які 
самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять 
неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути», що також 
одержуються з інших, ніж у матеріалах кримінального провадження джерел. У 
зв’язку з цим, існує потреба як теоретичного, так і практичного характеру, 
провести розмежування нових доказів та нововиявлених обставин.

По-перше, нові докази, маючи зв’язок з предметом дослідження судового 
провадження, містять відомості про факти, які можуть існувати до, під час або 
ж після ухвалення судового рішення, тоді як нововиявлені обставини не можуть 
виникнути після його ухвалення та набрання ним законної сили, а повинні 
об’єктивно існувати лише на момент вирішення кримінального провадження по
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суті (сказане не стосується новоз’явленої обставини, передбаченої п. 4 ч. 2 
ст. 459 КПК України).

По-друге, обставини, наявність або відсутність яких підтверджується новими 
доказами могли суду, що вирішував кримінальне провадження по суті, як бути 
відомими (відомості, про витребування яких учасники судового провадження 
заявляли клопотання, але суд першої інстанції їх відхилив; відомості, які 
учасники судового провадження подавали до суду першої інстанції, але не 
прийшлі ним; відомості, прийняті судом першої інстанції, але з певних причин 
ним не досліджені та не оцінені), так і не бути відомими (відомості, які 
учасники судового провадження не подавали до суду першої інстанції та про 
витребування яких не клопотали з огляду на те, що вони з’явилися або стали 
відомими тільки після ухвалення оскарженого судового рішення). Натомість, 
нововиявлені обставини за будь-яких умов не були відомі суду ні під час 
судового засідання, ні на момент ухвалення судового рішення, а також його 
перевірки в апеляційному чи касаційному порядку.

По-третє, якщо нові докази для суду апеляційної інстанції поряд з 
матеріалами кримінального провадження служать лише засобом для перевірки 
правосудності судового рішення, то нововиявлені обставини є критерієм 
правосудності такого рішення, підставою для відновлення кримінального 
провадження.

По-четверте, якщо нові докази повинні одержуватися використовуючи тільки 
інші способи збирання та перевірки доказів, тобто бути подані учасниками 
судового провадження або витребувані судом за їх клопотанням, то 
нововиявлені обставини (пп. 1, 2 ч. 2 ст. 459 КПК України) повинні бути 
встановлені обвинувальним вироком, що набрав законної сили або, за 
неможливості його ухвалення -  постановою слідчого чи прокурора про 
закриття кримінального провадження, ухвалою суду про закриття 
кримінального провадження, застосування примусових заходів виховного або 
медичного характеру.

По-п’яте, нові докази можуть містити відомості про такі факти, які не 
охоплюються змістом поняття «нововиявлені обставини», а саме: а) порушення 
вимог кримінального процесуального закону, що не мають характеру злочинних 
зловживань службових осіб, які ведуть процес; б) обставини, відомості про які 
одержали закріплення у матеріалах кримінального провадження, але внаслідок 
добросовісної ігомшжи, були визнані такими, що не відповідають дійсності;
в) обставини, які усувають злочинність діяння або пом’якшують покарання 
засудженого, що виникли після набрання судовим рішенням законної сили;
г) обставини, що свідчать про можливість одержання інформації, яка має значення 
для кримінального провадження, але не відображена у Його матеріалах, без 
використання основних способів збирання та перевірки доказів.

По-шосте, якщо в результаті перевірки судового рішення за наявними у 
кримінальному провадженні та новими доказами, суд апеляційної інстанції 
може скасувати судове рішення як внаслідок допущеної помилки (наприклад, у 
разі засудження особи, яка не досягла встановленого законом віку кримінальної 
відповідальності), так і у випадку, коли помилки допущено не було (наприклад, 
у разі смерті обвинуваченого після подання ним апеляційної скарги), то 
нововиявлені обставини є підставою для скасування судового рішення тільки 
тоді, коли вони спричинили судову помилку, тобто призвели до ухвалення 
неправосудного судового рішення.
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