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ПИТАННЯ 2
Існуючі класифікаційні поділи

антикримінальних доказів
і можливості їх удосконалення 

Класифікаційні поділи доказів існують чи мають існувати у будь-
якому судочинстві. Але вчені-процесуалісти, не лише 
антикримінального, а й інших судочинств у розробці вказаних питань 
традиційно спираються на здобутки у цьому відношенні 
антикримінально-процесуальної науки (62; 268, с. 9; 277, с. 811; 279, 
с. 34 та ін.). Тому доцільно приділити основну увагу аналізу 
класифікацій саме антикримінальних доказів, щоб на цій основі 
можна було забезпечити подальший розвиток даної проблеми у 
контексті формування основ полінаукового процедурного напрямку 
“Теорія антиделіктної інформації”. Причому при розгляді вказаних 
питань більш правильним було б говорити про докази у контексті вже 
антиделіктної, а не антикримінальної інформації, тим більше, що 
видовий поділ антиделіктної інформації щодо боротьби з кожним із 
різновидів правопорушень, тобто окремо зі злочинами, 
конституційними проступками, адміністративними проступками, 
дисциплінарними та іншими трудовими проступками і спорами, 
цивільно-правовими спорами і деліктами та арбітражно-правовими 
спорами і деліктами, вбачається дещо важкуватим, заплутаним і, 
мабуть, зайвим.

З огляду на це детальне дослідження існуючих класифікацій 
антикримінальних доказів дозволяє звернути увагу на те, що перелік       
об’єктів, перелічених у ч. 2 ст. 65 КПК України, одні автори (С.В. 
Слинько, В.М. Тертишник та ін.) вважають видами доказів (263, с. 14;         
264, с. 292 та ін.); другі (М.М. Гродзинський, Б.А. Галкін, С.А. 
Голунський, Ц.М. Каз, Л.М. Карнеєва, М.М. Михеєнко, М.А. Чельцов
-Бебутов та ін.) – джерелами доказів (40, с. 177; 46, с. 122; 54, с. 11-12; 
80, с. 24-25; 159, с. 331; 241, с. 118-119; 301, с. 133 та ін.); треті 
(Г.М. Міньковський та ін.) – поділом доказів за видами джерел (262, 
с. 257 та ін.); четверті (В.Г. Гончаренко, Д.П. Письменний, О.Ф. 
Штанько та ін.) – проявляють суперечливу позицію, називаючи ці 
об’єкти, з одного боку, процесуальними джерелами доказів, а з іншої 
– видами доказів або класифікацією доказів за видами джерел (127, с. 
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195; 155,            с. 63 та ін.).
Критичний аналіз указаних точок зору дає С.А. Кириченку 

підстави для висновку про те, що поміж названих об’єктів видів 
доказів практично немає, і лише одна частина з них (речові докази і 
документи, а також власне потерпілий, свідок, підозрюваний, 
обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий, цивільний 
позивач, цивільний відповідач та експерт), по суті, є відповідно 
речовими та особистими джерелами доказів; друга (висновок 
експерта, протоколи слідчих і судових дій та інші носії інформації 
щодо цих дій тощо) – процесуальною формою представлення доказів; 
а третя (показання свідка, потерпілого, підозрюваного та ін.) –
своєрідним способом передачі доказів як певних відомостей з пам’яті 
особистих джерел до співробітників антиделіктних органів. 

Самі ж докази, як певні відомості, потребують уточненого 
загального законодавчого визначення, видовому поділу самі по собі 
підлягати не можуть і потребують лише уточнення існуючих 
класифікацій у контексті інших видів антиделіктної інформації. 

У цьому відношенні варто звернути увагу на те, що народжений 
ще наприкінці XIX – початку XX століття поділ доказів на особисті і 
речові (20, с. 78; 30; 34; 70; 72; 73; 152; 208; 226; 236; 294 та ін.) 
сучасні автори розуміють неоднаково: як класифікацію власне доказів 
(4, с. 66; 91, с. 25-26; 127, с. 196; 262, с. 257-258 та ін.) або вже джерел 
доказів чи – у більш широкому розумінні – джерел інформації взагалі 
(96, с. 21-29; 105, с. 231; 106, с. 46; 107, с. 11-12; 160, с. 25-26; 230,         
с. 52-54; 269, с. 25-30, 44-45; 271, с. 93 та ін.). 

Не заперечуючи проти такого підходу, доцільно наголосити на 
тому, що поділяти власне докази як певні відомості на речові і 
особисті необґрунтовано, оскільки самі по собі відомості не можуть 
бути особистими чи речовими, незалежно від того, від яких чи за 
допомогою яких джерел вони отримані. Такого поділу можуть набути 
лише джерела доказів або у більш широкому розумінні – джерела 
антиде-ліктної інформації взагалі.

Розгляд традиційного поділу доказів на прямі та непрямі дає 
підстави вважати правильною позицію тих авторів, які даний поділ 
доказів розглядають у контексті доведення головного факту – події 
злочину і винуватості чи невинуватості підсудного (32, с. 7; 80, с. 32; 
256,    с. 206; 278, с. 58; 301, с. 135 та ін.), що у межах як загального, 
так і спеціального предмета доказування займає чільне місце. У той 
же час указаний підхід доцільно уточнити формуванням 
обвинувачення, важливу роль у чому можуть зіграти не тільки докази, 
а й інші види антиделіктної інформації, у першу чергу для появи 
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внутрішнього переконання при оцінці всіх видів антиделіктної 
інформації у сукупності.      У такому ж плані запропоновано 
удосконалити даний принцип оцінки і використання доказів у 
контексті третього підходу до розуміння інформаційної концепції 
доказів і відповідного поділу антиделіктної інформації (див. питання 
1, лекція 3).     

У контексті обвинувачення виглядає надто широким підхід до 
даної проблеми, передбачений ст. 15 Основ кримінального 
судочинства і підтриманий багатьма авторами (4, с. 64-65; 262, с. 271; 
263, с. 12 та ін.), коли поділ доказів на прямі та непрямі пов’язувався 
зі встановленням предмета доказування у цілому чи окремого 
вказаного у законі елемента, оскільки не можна передбачити наперед 
усіх обставин, доведення яких по певній справі буде сприяти 
правильному її вирішенню. У такому разі краще говорити не про 
формування обвинувачення, а про вирішення загальних завдань 
антикримінального судочинства і під прямим доказом розуміти такі 
відомості, які прямо (одноступенево) вказують на будь-яку обставину 
(факт) чи їх елемент, доведення яких буде мати значення для 
правильного вирішення справи, що також знайшло, у принципі, 
відображення в позиції багатьох авторів (127, с. 196 та ін.). Причому 
докази варто розглядати у контексті інших видів антиделіктної 
інформації, а їх значимість поширити на боротьбу з певним злочином 
у цілому. 

З урахуванням викладеного основні і допоміжні докази та інші 
різновиди антиделіктної інформації за порядком встановлення 
фактів та обставин, що мають значення для якісного, 
ефективного і раціонального ведення боротьби з певним злочином, 
більш правильно поділяти на: 
1. Прямі і непрямі докази (основні, допоміжні) та інші різновиди 

антиделіктної інформації обвинувачення. 
2. Прямі і непрямі докази (основні, допоміжні) та інші різновиди 

антиделіктної інформації загального значення. 
Розгляд існуючих точок зору щодо принципу використання 

доказів, коли одні автори вважали, що один непрямий (побічний) 
доказ не може бути покладений в обґрунтування процесуального 
рішення і треба сформувати систему непрямих доказів (127, с. 196 та 
ін.); другі – що обвинувальний вирок суду (а це може стосуватися й 
будь-якого іншого остаточного рішення слідчого, прокурора, судді чи 
суду) не може ґрунтуватися лише на непрямих доказах (32, с. 46; 91, 
с. 40-41; 262, с. 281-282 та ін.); треті – що для доведення головного 
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факту предмета доказування достатньо одного прямого доказу чи 
сукупності непрямих доказів (146, с. 15, 307, с. 37-38 та ін.) та ін., дає 
підстави дійти такого висновку. 

Дискусія з приводу того, які та скільки доказів можуть бути 
основою для винесення вироку чи іншого процесуального рішення, 
так і не змогла сформувати єдиний загальноприйнятний варіант, 
оскільки все це об’єктивно залежало від певних слідчих, судових та 
інших антиделіктних ситуацій, які у житті надто різні та 
непередбачувані. Тому те, що має рацію в одній ситуації, може 
виявитися непридатним в іншій.

На підставі викладеного виглядає найжиттєвішим саме 
законодавчий підхід до розв’язання даної проблеми, коли чинні ст. 
67, 323, 327 та ін. КПК України покладають на суд, суддю, прокурора, 
слідчого та особу, яка здійснює дізнання, обов’язок оцінювати докази 
і постановляти вироки за своїм внутрішнім переконанням, що має 
ґрунтуватися на всебічному, повному та об’єктивному розгляді всіх 
обставин справи в їх сукупності, не надаючи ніяким доказам при 
цьому наперед встановленої сили. Проте відповідні статті Проекту 
нового КПК України (ст. 151, 404, 409 та ін.), хоча й зберегли 
аналогічний підхід, усе ж таки не містять надто серйозного у цьому 
відношенні положення – необхідності формування внутрішнього 
переконання, що, як правильно підкреслюють багато авторів, 
“доцільно розглядати як мету (результат) оцінки доказів у разі 
прийняття будь-якого процесуального рішення” (127, с. 205).    

Детальний аналіз існуючих точок зору щодо наступного 
традиційного поділу доказів на обвинувальні і виправдувальні (4, с. 
65; 9,          с. 122; 38, с. 253-254; 80, с. 32; 127, с. 196; 155, с. 63; 255, с. 
249; 262, с. 258-285; 263, с. 12; 278, с. 55 та ін.), дозволяє підкреслити, 
що цей поділ має стосуватися лише остаточних рішень з 
обвинувачення особи (припинення справи слідчим чи прокурором і 
через нереабілітуючі обставини, постановлення обвинувального чи 
виправдувального вироку, ухвали суду чи постанови суду про 
застосування до неосудної чи обмежено осудної суспільно 
небезпечної особи примусових заходів медичного характеру, рішення 
суду другої інстанції у порядку зміни обвинувального вироку тощо), є 
об’єктивним і не залежить від проміжної позиції суб’єктів оцінки 
доказів. Із доведенням нових обставин чи з наявністю помилок та 
інших дій вказаних та інших суб’єктів на проміжних стадіях 
антикримінального судочинства може змінюватися не тільки 
співвідношення, а й взагалі на протилежне обвинувальних і 
виправдувальних доказів. 

Разом з тим у контексті доказування обставин, що мають значення 
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для правильного вирішення справи, у матеріалах справи завжди є й 
такі, що прямо не пов’язані з доведенням обвинувачення (ст. 23, 64, 
417 і 433 КПК України) і тому можуть бути встановлені відомостями, 
які доцільно іменувати “умовно нейтральними доказами”, що певною 
мірою підтримували Г.М. Міньковський (262, с. 284-285), Р.Д. 
Рахунов (221, с. 211-212) та деякі інші автори. 

Більш того, відповідна позиція Г.М. Міньковського (262,                   
с. 284-285) дає змогу наголосити на тому, що після прийняття 
остаточного рішення у матеріалах справи будуть знаходитися й такі 
належним чином отримані відомості, які на час прийняття 
остаточного рішення по справі не будуть мати ніякого відношення до 
неї, але саме цим набувають значення для правильного вирішення 
даної справи, хоча б у контексті розуміння того, які саме дії, коли, у 
якому порядку і з яким результатом проводилися в межах боротьби з 
певним злочином. Зрозуміло, що в контексті прийняття проміжних 
процесуальних рішень, у тому числі і в разі перегляду справи, не 
виключається перехід вказаних відомостей до рангу обвинувальних, 
виправдувальних чи умовно нейтральних доказів. Тому такі можуть 
іменуватися “резервними доказами”.

Таким чином, обвинувальні та виправдувальні докази мають 
значення для вирішення справи у контексті формування 
обвинувачення, умовно нейтральні – у межах розв’язання інших, 
тобто більш загальних, питань, а резервні докази – лише тому, що при 
прийнятті остаточного процесуального рішення по справі 
встановлена їх невідповідність принципу належності. У той же час 
резервні докази, на відміну від обвинувальних, виправдувальних і 
умовно нейтральних, так би мовити, “загромаджують” матеріали 
справи і ускладнюють їх вивчення. Тому отримання резервних 
доказів не повинно бути самоціллю, і їх наявність у справі є нібито 
вимушеною, результатом належної оцінки доказів.    

У той же час запропонована в літературі класифікація доказів на 
допоміжні, оціночні та орієнтовні (262, с. 278-279) не може бути 
сприйнята, тому що, по-перше, повністю повторює вказані умовно 
нейтральні та резервні доказами, а по-друге, більш доречною 
виглядає у контексті поділу інших видів антиделіктної інформації, що 
віддзеркалює їх сутність і запропонований принцип використання 
(див. питання 1, лекція 3).

Оскільки для прийняття правильного як проміжного, так і 
остаточного процесуального рішення мають значення не тільки 
докази, а й інші види антиделіктної інформації, класифікаційний 
поділ, що досліджується, доцільно удосконалити таким чином: певні 
види антиделіктної інформації у контексті формування 
обвинувачення поділяються на: 1. Обвинувальні. 2. Виправдувальні. 3. 
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Умовно нейтральні.          4. Резервні (181).    
Аналіз інших класифікаційних поділів доказів (8; 18, с. 187-188, 

27; 29; 130; 141; 154; 200; 204; 232 та ін.) дає підстави приєднатися до 
позиції тих авторів, які вважають правомірним поділ на первинні і 
похідні не доказів, а їх джерел, причому як особистих, так і речових 
(4, с. 66; 91, с. 41-43; 127, с. 196; 262, с. 265-268 та ін.). При цьому 
вказано на можливість існування особистих джерел похідних від 
речових, коли, наприклад, у пам’яті спеціаліста збереглися значущі 
ознаки певного речового джерела, від якого похідні речові джерела з 
тих чи інших причин не були виготовлені та ін.   

Виглядає правомірною і можливість появи так званих сумативних 
похідних джерел, які моделюють значущі ознаки декількох 
первинних джерел, зокрема акти ревізії, зводні бухгалтерські 
документи (262, с. 266), “словесний портрет” злочинця, викрадених 
речей та іншого речового джерела, складений на підставі показань 
декількох осіб, та ін. Причому якщо джерело походить від 
однорідного джерела, наприклад речове джерело – від первинного 
речового джерела, то ми будемо мати однорідні похідні джерела; 
коли ж особисте джерело утворилося на підставі сприйняття 
первинного речового джерела або, навпаки, на підставі показань 
певної особи (від особистого джерела) була виготовлена суб’єктивна 
модель похідного речового джерела – різнорідні похідні джерела; 
комбінацію ж різних ситуацій походження одного джерела від 
декількох однорідних і різнорідних первинних джерел – сумативні 
похідні джерела.  

Отже джерела доказів та інші види антиделіктної інформації,      
залежно від першооснови, доцільно поділяти на: 
1. Первинні особисті чи речові джерела. 
2. Похідні особисті чи речові джерела. Останні, у свою чергу, 

можуть поділятися на: 2.1. Однорідні похідні особисті (речові) 
джерела. 2.2. Неоднорідні похідні особисті (речові) джерела. 2.3. 
Сумативні похідні особисті (речові) джерела.
З урахуванням викладеного стає безцільною й дискусія з приводу 

того, скільки доказів і яких саме достатньо для обґрунтування 
остаточного рішення слідчого чи суду (32, с. 46; 91, с. 40-41; 127, с. 
196; 146, с. 15; 262, с. 281-282; 307, с. 37-38 та ін.), оскільки все 
залежить від конкретних надто різних слідчих і судових ситуацій і 
найжиттєвіше виглядає саме законодавчий підхід до розв’язання 
даної проблеми, коли ст. 67, 323, 327 та ін. чинного КПК України 
покладають на суд, суддю, прокурора, слідчого та особу, яка 
здійснює дізнання, обов’язок оцінювати докази і постановляти 


