
ДОКАЗИ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ



Змагальність сторін та свобода в поданні ними
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості.

Сторони кримінального провадження мають рівні
права на збирання та подання до суду речей,
документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також
на реалізацію інших процесуальних прав,
передбачених цим Кодексом.



СТОРОНАМИ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ ВИСТУПАЮТЬ:

СТОРОНА ОБВИНУВАЧЕННЯ

• СЛІДЧИЙ, 

• ПРОКУРОР

• КЕРІВНИК ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

СТОРОНА ЗАХИСТУ

• ПІДОЗРЮВАНИЙ

• ОБВИНУВАЧЕНИЙ

• ЗАСУДЖЕНИЙ 

• ЗАХИСНИК



ДОКАЗИ

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.



ПРОЦЕСУАЛЬНІ 
ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

• ПОКАЗАННЯ

• РЕЧОВІ ДОКАЗИ

• ДОКУМЕНТИ

• ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТІВ
Названі в законі джерела доказів є не інформацією, а тільки формою збереження і передачі такої

інформації. Адже будь-яка процесуальна інформація (докази) може бути перевірена на наступному
етапі кримінальної процесуальної діяльності.



ФАКТИ І ОБСТАВИНИ, 

ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ



ПЕРША ГРУПА

Перераховані у ст.91 КПК 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 
обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 
кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок
вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для 
схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 
правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з 
їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 
правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.



ДРУГА ГРУПА

Побічні факти, які не входять до кола питань, зазначених у ст.91 КПК України.

1) факти, що належать до матеріальних наслідків вчинення кримінального правопорушення 
(пошкоджений автомобіль, замки на дверях, розбиті вікна, одяг потерпілого тощо);
2) об’єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (підроблені документи, 
гроші тощо);
3) знайдені предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій (викрадені речі, 
документи);
4) обстановка на місці вчинення кримінального правопорушення;
5) факти, що вказують на ознаки зовнішності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення



Законодавець відмежовує джерела доказів від самих
доказів, тобто фактичних даних. Він чітко визначає їх
перелік, але не перелік фактичних даних. Зв'язок між
ними при цьому не зменшується.

Чіткий розподіл доказів та їх процесуальних джерел
сприяє більш всебічній, повній й неупередженій оцінці
доказів, правильному вирішенню питання про їх
достатність.



Показання як джерело доказів. Види показань.

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 кримінального провадження (ч. 1 ст. 95 КПК України).

Давати показання під час досудового розслідування та судового розгляду слідчому, прокурору, слідчому
судді та суду:

для підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого - право;
для свідка, експерта - обов'язок.



Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав
під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. Суд не
вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися
на них. (ч.4 ст.95 КПК України)

Сторони кримінального провадження, потерпілий мають право отримувати від учасників
кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів.

Виходячи із законодавчої дефініції показань їх можна розрізнити на окремі види показань
залежно від процесуального статусу суб'єкта, від якого вони отримані, а саме:

- показання свідка;
- показання підозрюваного;
- показання обвинуваченого;
- показання потерпілого;
- показання експерта.



Об`єднана палата ВС Касаційного кримінального суду у складі Верховного
Суду у постанові від 14 вересня 2020 року (справа № 740/3597/17) зауважила, що
термін «показання» в контексті ч. 4 ст. 95 КПК України використовується для
позначення відомостей, які надаються в судовому засіданні під час судового
провадження. Правило, закріплене в цій нормі, має застосовуватися лише до
відомостей, що відповідають ознакам показань як самостійному процесуальному
джерелу доказів за вимогами ст. 95 цього Кодексу. Якщо відомості повідомлено
підозрюваним, обвинуваченим під час проведення інших процесуальних дій, то вони
є складовим компонентом змісту документа як іншого окремого процесуального
джерела доказів, зокрема, протоколу слідчого експерименту, де фіксуються його хід та
результати. Отже, показання і протокол слідчого експерименту є окремими
самостійними процесуальними джерелами доказів, які суд оцінює за правилами ст. 94
КПК України.



ПРИКЛАД
«Разом з тим, відповідно до вироку в ході судового розгляду в суді першої інстанції свідок ОСОБА_6 надав показання, згідно з
якими він не впізнав ОСОБА_2 та заперечив той факт, що саме засудженого ОСОБА_2 він підвозив разом з ОСОБА_1 15 липня
2015 року.

Одночасно в судовому засіданні суду першої інстанції потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали показання, якими заперечили факт
впізнання ОСОБА_2 , пояснивши, що розбійний напад стосовно них останній не вчиняв, а з ОСОБА_1 була інша особа. При
цьому потерпілі пояснили, що раніше вказували на ОСОБА_2 помилково.

Заслухавши показання свідка та потерпілих, місцевий суд відповідно до вимог ч. 4 ст. 95 КПК України взяв їх до уваги та поклав в
основу свого рішення, а протоколи пред`явлення особи для впізнання від 16 липня 2015 року за участю вказаних осіб суд ухвалив не
приймати як доказ та не враховувати під час постановлення рішення.

Апеляційний суд, перевіряючи вирок та доводи апеляційної скарги прокурора щодо безпідставного неврахування вказаних
протоколів як доказів, зазначив, що місцевий суд правильно взяв до уваги саме надані безпосередньо в судовому засіданні показання
свідка ОСОБА_6 та потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які заперечили факт впізнання ОСОБА_2 та спростували дані, надані
ними під час досудового розслідування. При цьому апеляційний суд дійшов висновку, що показання вказаних учасників
кримінального провадження не містять суперечностей, є послідовними та спростовують версію сторони обвинувачення щодо
участі ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Ураховуючи вищевказане, колегія суддів дійшла висновку, що доводи касаційної скарги прокурора про безпідставне неврахування
протоколів пред`явлення особи для впізнання від 16 липня 2015 року за участю потерпілих та свідка як доказів є необґрунтованими
та задоволенню не підлягають.»

ПОСТАНОВА ККС ВС від 05.03.2020 у справі № 666/5448/15-к 



Показання свідка завжди є тільки джерелом доказів.

До предмета показань свідка, насамперед, входять відомості про фактичні дані і обставини, що 
мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також, до предмета показань свідка необхідно віднести:
• відомості про факти, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого та 
взаємовідносини свідка з ними і з потерпілим;
• відомості про особистість інших свідків, їх стосунки з підозрюваним, обвинуваченим, 
потерпілим, або, наприклад, стосунки експерта чи перекладача з підозрюваним.

Зміст показань свідка можуть складати відомості довідкового характеру, які є необхідними для 
з'ясування істотних фактів, їх перевірки та оцінки.

Нерідко показання мають характер суджень і оцінок. 
Відповідно до ч. 6 ст. 95 КПК України висновок або думка особи, яка дає показання, можуть 

визнаватися судовим доказом, лише якщо такий висновок або думка корисні для ясного розуміння 
показань (їх частини) і ґрунтується на спеціальних знаннях в розумінні ст. 101 КПК України.



В забезпеченні надійності результатів доказування досить важливе місце
посідають перевірка та оцінка доказів і їх процесуальних джерел. Перевірка
показань свідка як джерела доказів та відомостей, що в них містяться, може
здійснюватися різними способами. Одним з них є аналіз показань в процесі їх
одержання. При цьому слідчий, слідчий суддя, суд мають можливість порівнювати
одержану інформацію з іншими доказами, що містяться в інших процесуальних
джерелах.

Шляхами перевірки показань свідка є проведення інших слідчих (розшукових)
дій - одночасного допиту двох і більше вже допитаних осіб, слідчого експерименту.
З цією ж метою може бути призначена експертиза, якщо для перевірки показань
необхідні спеціальні знання.

Логічним завершенням перевірки показань свідка є їх оцінка. Остання 
здійснюється з позицій їх допустимості, достовірності, достатності.



ПРИКЛАД

«Зокрема, місцевий суд, приймаючи таке рішення, врахував, що під час ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження сторона захисту жодних заперечень щодо результатів проведеного слідчого
експерименту не висувала та клопотань стосовно необхідності проведення повторного слідчого експерименту
і перевірки показань свідка не заявляла. Також суд зауважив, що будь-яких даних, які б вказували на те, що
показання, надані свідком у судовому засіданні, суперечать тим показанням, які вона надавала на досудовому
розслідуванні, суду наведено не було, не вказано і на наявність істотних протиріч у показаннях свідка
ОСОБА_9 , які б ставили під сумнів правдивість її показань. Крім того, звернув увагу, що під час проведення
слідчого експерименту було перевірено показання свідка в частині того, в який спосіб та з якого місця вона
візуально спостерігала за рухом автомобіля, та підтверджено, що конструкція паркану дозволяє через отвори
візуально спостерігати за рухом автомобіля на відповідній ділянці дороги.

Разом із тим, відмовивши стороні захисту в задоволенні вказаного клопотання, місцевий суд детально
перевірив висловлені цією стороною сумніви в можливості спостерігати за рухом автомобіля по дорозі з
подвір`я свідка ОСОБА_9 і, співставивши показання свідка з даними слідчого експерименту та іншими
доказами, навів відповідні мотиви їх відхилення, про що було заначено вище.»

ПОСТАНОВА ККС ВС від 24.11.2020 справа № 732/138/18



Свідок, як правило, це особа, яка не зацікавлена в результатах кримінального провадження, але
під час перевірки та оцінки його показань слід враховувати обставини, які можуть вплинути на їх
достовірність:

- умови формування показань;
- особливості особистості свідка;
- його відносини з іншими учасниками процесу.

Під час досудового розслідування і судового розгляду сторона захисту, потерпілий мають
можливість впливати на формування і оцінку доказів. З цією метою КПК України наділено сторону
захисту, потерпілого правом на участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, ініціювати
проведення процесуальних дій, у разі участі в них ставити запитання, подавати свої зауваження та
заперечення щодо порядку проведення дії, застосовувати технічні засоби при проведенні
процесуальних дій, в яких він бере участь, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого,
прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК (статті 42, 56 КПК України). У такий
спосіб можуть перевіритися показання свідка сторонами кримінального провадження під час
досудового розслідування та судового розгляду на предмет їх достовірності.



Стаття 96 КПК України передбачає такі способи з'ясування достовірності
показань свідка:

- з'ясування у свідка можливості сприймати факти, про які він дає показання, а також щодо
інших обставин, які можуть мати значення для оцінки достовірності показань свідка;

- надання показань, документів, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його
засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що
підтверджують нечесність свідка;

- формулювання запитань, що спрямовані на з'ясування достовірності його показань;

- допит щодо попередніх показань, які не узгоджуються із його показаннями.



Показання потерпілого - це відомості, повідомлені ним на допиті, що проведений під час досудового
розслідування чи судового розгляду відповідно до вимог статей 224, 353 КПК України.

Давати показання - право, а не обов'язок потерпілого
За дачу завідомо неправдивих показань потерпілий несе кримінальну відповідальність за ст. 384 КК, про що

попереджається перед допитом.
Якщо потерпілий не з'явився за викликом без поважних причин або не повідомив про причини свого

неприбуття, на нього накладається грошове стягнення (ч. 1 ст. 139 КПК України).
За злісне ухилення від явки до суду, органів досудового розслідування він може бути притягнутий до

відповідальності за ч. 1 ст. 185-3 або ст. 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зміст показань потерпілого має певні особливості. Вони здебільшого пов'язані з обставинами
протиправного посягання: часом; місцем; способом та іншими обставинами вчинення кримінального
правопорушення; особою, що його вчинила; мотивами вчинення кримінального правопорушення тощо.
Значним може бути і обсяг відомостей про факти та обставини кримінального правопорушення, які відомі лише
потерпілому і особі, що вчинила кримінальне правопорушення, зокрема коли протиправне посягання здійснюється
за відсутності очевидців, співучасників та інших осіб.

Невід'ємною частиною показань потерпілого є його думки та припущення, повідомлені ним під час допиту.
Вони повинні бути зафіксовані в протоколі допиту і підлягають обов'язковій перевірці в процесі доказування.



ПРИКЛАД
«Обґрунтовуючи рішення, суд послався на показання потерпілого про те, що він з засудженим будь-яких

стосунків не підтримував, до свого будинку його не запрошував і дозволу заходити в приміщення не давав. Однак,
засуджений через незамкнені двері зайшов у будинок і попросив дати йому двісті гривень, а почувши відмову,
відкрито викрав із шухляди столу гроші в сумі 2 500 гривень. Він намагався викликати поліцію, але засуджений
вихопив у нього милицю та став погрожувати її застосуванням, після чого залишив приміщення будинку.

Також суд послався на показання свідків. Обставини проникнення засудженого у будинок потерпілого
підтверджено також відомостями з протоколу огляду місця події з фототаблицями, відповідно до якого було виявлено
пошкодження верхньої частини хвіртки паркану.

Таким чином, показання потерпілого про незаконне проникнення засудженим у його будинок та сума грошових
коштів, якими останній заволодів, повністю узгоджуються з показаннями свідків, а також з іншими дослідженими
судом доказами, яким надано належну оцінку, у зв'язку з чим у судів як першої, так і апеляційної інстанції не було
підстав їм не довіряти.

А тому не було необхідності й здійснювати додаткову перевірку показань потерпілого шляхом встановлення
його психічного та психологічного стану чи розумової відсталості, як про це просив захисник.»

ПОСТАНОВА ККС ВС від 20.08.2019 справа № 686/12526/17



Оцінюючи показання потерпілого, потрібно враховувати, що він особисто
заінтересований у результатах кримінального провадження, що може впливати на
об'єктивність його показань.

Зацікавленість потерпілого потрібно розглядати у двох аспектах:

1) як стимул до активної участі потерпілого в розслідуванні кримінального
правопорушення;

2) як причину можливої необ'єктивності потерпілого.

Тому показання потерпілого, з одного боку, потрібно ефективніше
використовувати в кримінальному процесуальному доказуванні, а з іншого -
відомості, які одержані від нього, ретельно перевіряти й оцінювати з урахуванням
можливої їх необ'єктивності.



Показання підозрюваного, як і показання обвинуваченого:
- це особисті докази;
- усні повідомлення;
- вони мають однакові процесуальні гарантії достовірності;
- вони є не тільки джерелом доказів, але й засобом захисту їх законних інтересів.

Відповідно до ч. 2 ст. 95 КПК України, підозрюваний, обвинувачений мають
право (а не зобов'язані) давати показання під час досудового розслідування та
судового розгляду. Вони не можуть нести відповідальність за відмову від дачі
показань і за дачу завідомо неправдивих показань.

Разом з тим, показання підозрюваного відрізняються від показань
обвинуваченого за суб'єктом та значенням. Суд може обґрунтовувати свої висновки
лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання.



Різновидами показань підозрюваного, обвинуваченого є:

- обмова - це такі показання підозрюваного, обвинуваченого, в яких він викриває (правдиво чи
неправдиво) інших осіб у вчиненні інкримінованого йому або іншого кримінального
правопорушення;

- самообмова - це такі показання підозрюваного, обвинуваченого, в яких він зізнається у вчиненні
кримінального правопорушення, якого насправді не вчиняв, у більш тяжкому кримінальному
правопорушенні, ніж вчинив у дійсності, або ж бере лише на себе всю вину за вчинене кримінальне
правопорушення, хоча у дійсності воно вчинене групою осіб;

- алібі - це твердження підозрюваного, обвинуваченого про те, що він не міг бути виконавцем
інкримінованого кримінального правопорушення, оскільки в момент його вчинення перебував в
іншому місці.

Особливість показань підозрюваного, обвинуваченого як засобу доказування полягає в
тому, що вони походять від особи, безпосередньо заінтересованої в результатах
кримінального провадження.



Показання з чужих слів
(ст. 97 КПК України)

Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, 
щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості 
допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі показання є 
допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів.



У Постанові ККС ВС від 16.03.2021 у справі № 236/1583/19 колегія суддів ККС визнала необґрунтованими
доводи у касаційній скарзі захисника щодо недопустимості такого доказу, що був урахований місцевим судом, як
показання свідків, які є показаннями з чужих слів (ст. 97 КПК).

Колегія суддів ККС констатує, що суд може визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від
можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з
іншими правилами допустимості доказів (ч. 2 ст. 97 КПК).

Водночас при прийнятті рішення суд зобов’язаний ураховувати, зокрема, значення пояснень та показань у
випадку їх правдивості для з’ясування певної обставини та їх важливість для розуміння інших відомостей; інші
докази, які подавалися або можуть бути подані; а також можливість допиту особи, яка надала первинні
пояснення, або причини неможливості такого допиту.

Як слідує з вироку суду першої інстанції, суд, ураховуючи вимоги вказаних норм закону, а також тієї обставини,
що потерпіла ОСОБА_2 є малолітньою особою, а її безпосередній допит може негативно вплинути на її
психологічний стан, обґрунтовано визнав допустимими доказами показання свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4.



При прийнятті рішення допустимість як доказу показань з чужих слів про суд зобов’язаний 
враховувати:

1) значення пояснень і показань, у випадку їх правдивості, для з’ясування певної обставини і їх 
важливість для розуміння інших відомостей;

2) інші докази щодо питань, передбачених пунктом 1 цієї частини, які подавалися або можуть бути 
подані;

3) обставини надання первинних пояснень, які викликають довіру щодо їх достовірності;

4) переконливість відомостей щодо факту надання первинних пояснень;

5) складність спростування пояснень, показань з чужих слів для сторони, проти якої вони спрямовані;

6) співвідношення показань з чужих слів з інтересами особи, яка надала ці показання;

7) можливість допиту особи, яка надала первинні пояснення, або причини неможливості такого допиту.



Суд має право визнати неможливим допит особи, якщо вона:
1) відсутня під час судового засідання внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну хворобу;
2) відмовляється давати показання в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання;
3) не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не було встановлено шляхом проведення
необхідних заходів розшуку;
4) перебуває за кордоном та відмовляється давати показання.

Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів, якщо підозрюваний,
обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких особа не може бути допитана.

Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких
вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з
правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті.

У будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих слів,
якщо вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою
особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного
підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження.



Речові докази
(ст. 98 КПК України)

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 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.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині
першій цієї статті.



Дати вичерпний перелік речових доказів неможливо, і тому закон, перелічуючи основні їх види, 
додатково вказує, що речовими доказами є й інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Для визначення об'єктів матеріального світу речовими доказами і використання їх в
доказуванні у кримінальному провадженні вони мають відповідати вищенаведеним ознакам та
процесуальним вимогам, до яких належить:

1) належне процесуальне оформлення факту отримання стороною кримінального провадження
матеріального об'єкта;

2) речові докази, які отримані або вилучені прокурором, слідчим, оглядаються, фотографуються та
докладно описуються в протоколі огляду (ч. 2 ст. 100 КПК України);

3) речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен
бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК
України (ч. 1 ст. 100 КПК України);

4) речовий доказ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони
кримінального провадження, якій він наданий.

Зберігання речових доказів здійснюється за правилами ст. 100 КПК України.



Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і
документах, які не були предметом безпосереднього дослідження судом, крім
випадків, передбачених КПК (ч. 2 ст. 23 КПК України).

Не є речовими доказами зразки для порівняльного експертного дослідження,
бо вони пов'язані не з розслідуваною подією, а з фактом розслідування, відіграють
допоміжну роль при експертному дослідженні і не є незамінними на відміну від
речових доказів.

Предмети, які можуть бути речовими доказами, виявляються при огляді місця
події, обшуку, провадженні деяких інших слідчих (розшукових) дій. їх можуть
також надати слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду підозрюваний,
обвинувачений, потерпілий та інші учасники процесу, будь-які громадяни.



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Н А К А З 

27.08.2010  N 51/401/649/471/23/125 

Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку,
зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна
органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції)



Документи як джерела доказів

Під документом як одним із процесуальних джерел доказів розуміється 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 (ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 99 КПК України).

Джерелом доказів у кримінальному провадженні є лише той документ, який
відповідає вимогам допустимості. Допустимість документа забезпечується наступними
умовами:

- він містить відомості про фактичні обставини, що мають значення для
кримінального провадження;

- наявність даних про те, яким чином документ потрапив до матеріалів провадження;
- дотримані вимоги щодо реквізитів офіційних документів.



До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані
як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального
провадження, можуть належати:

- матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому
числі електронні);

- матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів,
передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України;

- складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та
додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів
зафіксовано процесуальні дії;

- висновки ревізій та акти перевірок;
- 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 ст. 99 КПК України.



Документи як джерело доказів можуть бути:

- офіційними (довідки, характеристики, акти ревізії тощо), які повинні мати всі необхідні атрибути (дату, 
підписи, печатку);

- неофіційними, особистими (листи, телеграми, записки тощо).

Для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо:
1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини

потерпілого або сторони, яка його надає;
2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур;
3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не

надає його на запит іншої сторони (ч. 5 ст. 99 КПК України).
У тих випадках, коли документи містять ознаки речових доказів, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України, вони є

речовими доказами.
Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням

володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його
оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії (ч. 3 ст. 100 КПК України).



Протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за
допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК
України, відносяться до документів як процесуальних джерел доказів, за умови наявності в них
відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час
кримінального провадження.

Протокол - це документ, в якому у випадках, передбачених КПК України, зафіксована
інформація про хід і результати проведення процесуальної дії (ч. 1 ст. 104 КПК України).

Це джерело доказів містить відомості про факти, які безпосередньо виявлені та спостерігалися
суб'єктом доказування під час проведення процесуальних дій, наприклад, під час огляду, освідування,
обшуку тощо.

Джерелом доказів є всі протоколи слідчих (розшукових) дій, крім протоколів допиту свідків,
потерпілих, підозрюваних і обвинувачених, оскільки протоколи допитів є лише засобом фіксації
показань цих осіб. Саме показання є джерелом доказів.



Додатками до протоколу можуть бути:

- спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів;
- письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії;
- стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії;
- фото-таблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють 

зміст протоколу.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою 
надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які 
брали участь у виготовленні та/або вилученні таких додатків (ст. 105 КПК України).

Структура та зміст протоколу визначені законом (ст. 104 КПК України).



Одним із видів процесуальних джерел доказів є висновок експерта, під яким слід розуміти
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 (ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 101 КПК України).

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони
стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження.
Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. Якщо при проведені
експертизи будуть виявлені відомості, які мають значення для кримінального провадження і з
приводу яких не ставилися питання, експерт має право зазначити про них у своєму висновку.
Висновок підписується експертом (ст. 102 КПК України).



Під час оцінки висновку експерта треба з 'ясувати:

- чи було додержано вимог законодавства при призначенні та проведенні
експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у кримінальному
провадженні;

- компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;
- достатність поданих експертові об'єктів дослідження;
- повноту відповідей на поставлені питання та їх відповідність іншим фактичним

даним;
- узгодженість дослідницької частини та підсумкового висновку експертизи;

обґрунтованість висновку експерта та його узгодженість з іншими матеріалами
кримінального провадження.



Згідно зі ст. ст. 85, 86 КПК України доказ визначається допустимим, якщо він отриманий у 
порядку, встановленому  діючим  кримінальним  процесуальним Кодексом, і належним, якщо він 
прямо чи непрямо підтверджує 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. 

НЕ  будь-який  доказ  може  бути  взятий  до уваги  судом.  

До критеріїв допустимості доказів слід віднести: 
1) належний суб’єкт, правомочний провадити процесуальні дії, спрямовані на формування 

доказів; 
2) надійність фактичних даних, що складають зміст доказу; 
3) дотримання вимог процесуальної форми при формуванні відповідного виду доказів; 
4) етичність тактичних прийомів, які використовуються для одержання доказів



Відповідно до ст.85 КПК 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.

Більш спрощено під належністю слід розуміти здатність
доказів своїм змістом бути засобом встановлення обставин, які
мають значення для кримінального провадження.



Допустимість – це властивість доказів, яка характеризує їх з точки зору належної
процесуальної форми отримання (або більш спрощено придатність доказів за формою).

Відповідно до ст. 86 КПК «доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 
встановленому КПК. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 
процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення».

Досить часто допустимість доказів змішують з іншими їх властивостями.  

Наприклад, характеристики, зміст яких вичерпується невмотивованими твердженнями на 
кшталт: «часто затівав скандали і бійки», «недобросовісно відносився до трудових обов’язків», 
«систематично пиячив» тощо, самі по собі не мають доказового значення,  недопустимі  в  цій  
якості».

Якщо  такі  характеристики отримані законним шляхом, то, думається, що мова тут може йти 
про будь-яку іншу властивість доказів (належність, значимість, достовірність), але тільки не про 
допустимість.



Достовірність в порівнянні з іншими властивостями, має ще одну
істотну особливість. Якщо неналежність чи недопустимість частіше
всього є очевидними відразу і такий доказ виключається з процесу
доказування, то його недостовірність може бути констатована лише на
основі якоїсь зібраної сукупності доказів.

Вимога достовірності не може бути пред’явлена наперед до кожного
доказу в момент його отримання.



Значимість – це така властивість доказів, сутність якої полягає у
їх доказовій цінності, вагомості, логічній переконаності як
аргументів. Насамперед, варто зауважити, що дана властивість
багатьма процесуалістами або взагалі не виділяється, або, якщо й
виділяється, то досить часто змішується з іншими. Найчастіше
значимість (інколи називають «сила доказів») ототожнюється з їх
допустимістю.

Найбільш яскравим прикладом змішування цих двох
властивостей доказів, є положення ч. 1 і 3 ст. 88 чинного КПК
України (недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи
підозрюваного, обвинуваченого).



Головна відмінність між допустимістю і
значимістю полягає в наступному: якщо перша
властивість представляє собою правову
характеристику доказів й стосується тільки їх
форми, то друга –є логіко-гносеологічною
характеристикою доказів й визначається їх
змістом.



Наглядним прикладом необхідності розділяти властивості доказів, які
аналізуються, може бути наступний надуманий приклад:

якщо доказ був отриманий з порушенням права підозрюваного на захист, то він
визнається недопустимим на підставі п. 3 ч. 2 ст. 87КПК; однак його пізнавальна
цінність – в чисто логічному аспекті –жодним чином не змінюється. І якщо
припустити, що процесуальне рішення про виключення такого доказу як
недопустимого буде скасоване, то він знову стане таким же значимим доказом.



Достатність – це властивість, яка, на відміну від попередніх,
характеризує не один, окремо взятий доказ, а їх сукупність. Достатність
доказів означає, що на основі певної сукупності може бути зроблений
певний висновок (ймовірний чи достовірний) та прийнято відповідне
процесуальне рішення в кримінальному провадженні (проміжне або
кінцеве).

Достатність доказів визначається на підставі внутрішнього
переконання того чи іншого суб’єкта доказування. Одна й та ж
сукупність доказів може бути визнана як достатньою (наприклад, судом
першої інстанції), так і недостатньою (наприклад, судом апеляційної
інстанції).


