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ПИТАННЯ 3
Поняття і процесуальні види

особистих джерел 

Дослідження існуючого стану проблеми3, коли більшість авторів 
констатує лише необхідність поділу джерел на речові та особисті (4, 
с. 66; 20, с. 78; 34; 73; 91, с. 25-26; 96, с. 21-29; 98, с. 235; 101, с. 103; 
127, с. 196; 152; 160, с. 25-26; 230, с. 52-54; 262, с. 257; 294 та ін.), 
інші автори, окрім цього, наводять перелік різновидів речових і 
особистих джерел (13, с. 209; 98, с. 235; 99, с. 74; 101, с. 103; 262, с. 
495 та ін.); і лише окремі з авторів вважають доцільним розробити 
загальне поняття як речових, так і особистих джерел та їх різновидів, 
що у частині особистих джерел спочатку виглядало як певні вимоги до 
них (106, с. 4-6; 178; 190; 269, с. 44-45 та ін.), а пізніше – у формі 
лаконічного визначення їх сутності (100, с. 293; 107, с. 11-12; 108, с. 15; 
181; 188 та ін.), дає змогу визнати найбільш правильним останній з 
підходів.

Підкресливши недостатню обґрунтованість застосування при 
цьому словосполучень “відомості про фактичні дані” (107, с. 12; 108, 
с. 15; 181 та ін.), “информация, которая может иметь значение для 
борьбы с конкретным правонарушением” (100, с. 293) тощо і 
позитивність у контексті розширення меж пошуку особистих джерел 
відображення тільки припущень щодо як можливості зберігання 
пам’яттю майбутніх особистих джерел певних відомостей, так і 
значимості цих відомостей для боротьби з конкретним злочином, 
можна запропонувати таке узагальнююче визначення особистих 
джерел: “Особистими джерелами антикримінальної інформації є 
осудні особи, які знаходяться у свідомому стані та у пам’яті яких, за 
припущенням співробітників антиделіктних органів, могли 
зберегтися такі відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви 
подій, явищ, речових джерел) у цілому чи їх окремі сторони, що 
можуть мати значення для якісного, ефективного і раціонального 

3 
Дані питання викладаються зараз переважно у контексті боротьби зі злочинами, 

оскільки в іншому аспекті вони майже не досліджувалися, і лише окремі автори у 
загальному плані акцентували увагу на необхідності більш широкого розуміння цих 
питань (100, с. 293; 107, с. 11-12; 108, с. 15; 181; 188 та ін.).
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ведення боротьби з певним злочином”.
Розгляд вимог щодо особистих джерел (106, с. 4-6; 178; 190; 269, 

с. 44-45 та ін.), які у загальному плані відображені й у запропонованій 
їх дефініції, надає підстави не погодитися з тим, що майбутні 
особисті джерела повинні мати здатність адекватно передати певні 
відомості співробітникам антиделіктних органів, оскільки 
неадекватність сприйняття потерпілим, підозрюваним, очевидцем чи 
іншою особою оточуючого середовища сама по собі може мати 
значення для боротьби з певним правопорушенням. 

При цьому варто підкреслити, що у контексті антикримінального 
судочинства існуюче і перспективне (згідно з Проектом нового КПК) 
законодавче визначення суб’єктів так званого “збирання” і “подання” 
доказів є семантично необгрунтованим, оскільки збирати чи подавати 
докази як певні відомості не можна, збирають речові джерела цих 
відомостей, а особисті джерела встановлюють. І вже після цього від 
останніх і за допомогою речових джерел отримують ті значущі для 
боротьби з певним злочином відомості, порядок отримання яких і 
визначає їх статус доказів чи інших видів антиделіктної інформації. 
Тому суб’єктами збирання речових і встановлення особистих джерел 
доказів мають бути тільки ті особи, на які покладено обов’язок вжити 
всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і 
об’єктивного дослідження обставин справи, тобто ними можуть бути 
дізнавач, слідчий, прокурор, суддя і суд. 

У той же час надавати допомогу у збиранні речових чи у 
встановленні особистих джерел повинні мати право будь-які фізичні 
чи юридичні особи. Вони, наприклад, можуть принести чи іншим 
чином доставити до антиделіктних органів речові джерела, які 
унаслідок злочину чи з інших причин потрапили в їх володіння, 
надати при допиті або проведенні інших процесуальних дій відомості 
про ймовірне чи реальне місцезнаходження речових або особистих 
джерел тощо.

Що ж стосується інших викладених у літературі вимог щодо 
особистих джерел, то звертає на себе увагу осудність і свідомість 
стану таких осіб (106, с. 4-5; 178; 190; 269, с. 44-45 та ін.). Якщо їх 
протилежні стани як перепони для отримання від них інформації 
неосудність чи обмежена осудність буде встановлюватися лише 
висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи, а наявний 
несвідомий стан цієї людини – висновком лікаря, що лікує дану 
особу. 

Перейшовши до аналізу існуючих видів особистих джерел, варто 
погодитися з пропозицією О.С. Ландо визнати у такому статусі 
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представника неповнолітнього обвинуваченого (136, с. 39) і з 
аналогічною пропозицію П.П. Якімова щодо цивільного позивача і 
відповідача та їх представників (314, с. 14). З огляду на це виглядають 
недостатньо виваженими заперечення М.М. Михеєнка про те, що 
цивільний позивач і відповідач охоплюються існуючими 
процесуальними статусами потерпілого і підозрюваного, а допит у 
ролі свідка представників цивільного позивача та відповідача і 
неповнолітнього обвинуваченого нібито виключає можливість 
виступати у такому статусі (158, с. 88). Але й чинний КПК надає 
право вказаним представникам давати показання та іншим чином 
реалізовувати статус особистого джерела безпосередньо, а не через 
статус свідка. Що ж стосується необхідності включення у число 
особистих джерел саме цивільного позивача і відповідача і, як 
вбачається, ще й третьої особи, як із самостійними вимогами, так і без 
самостійних вимог (59; 170 та ін.), то вона випливає із процедури 
розгляду цивільного позову по кримінальних справах про дорожньо-
транспортні події та інших аналогічних справах, коли власник 
джерела підвищеної небезпеки, а звідси цивільний відповідач чи 
позивач, з однієї сторони, і відповідно підозрюваний і потерпілий, з 
іншої сторони, можуть не співпадати. 

Аналогічні можливості надають і ст. 29 і 51 чинного КПК України 
і ст. 58 і 60 Проекту нового КПК, коли позивачем і відповідачем 
можуть бути інші, не потерпілий і обвинувачений, особи, якщо позов 
буде пред’явлений в інтересах держави чи вмерлого потерпілого, 
малолітнього, неповнолітнього або осіб, визнаних у встановленому 
порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, інших осіб, які за 
станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть самі 
захистити свої майнові права, а також коли цивільним відповідачем 
може стати фізична чи юридична особа, яка у силу закону несе 
майнову відповідальність за шкоду, заподіяну злочинними діями 
обвинуваченого (підсудного) або діями неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння. 

  Вивчення найбільш ґрунтовних переліків особистих джерел, які у 
низці робіт мали поступовий розвиток (13, с. 209; 98, с. 235; 99, с. 74; 
100, с. 293; 101, с. 103 та ін.), дало підстави погодитися із включенням 
у число особистих джерел таких різновидів свідків, як очевидець, 
параочевидець і парасвідок, коли першим іменуються особи, які 
безпосередньо сприймали обставини готування чи вчинення злочину 
або приховування його слідів, які про це чули від інших осіб та які 
зберігають у своїй пам’яті інші відомості, що можуть мати значення 
для боротьби з певним злочином. Проте виникли сумніви щодо 
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визнання особистим джерелом ув’язненого і спеціаліста, тому що 
перший з них окремо від статусу підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного і засудженого існувати не може, інакше це буде свідчити 
про найтяжче порушення конституційних прав і свобод даної особи, а 
інформацію від другого з них у разі проведення експертизи можна 
отримати тільки через статус експерта. В інших же випадках 
спеціаліста мають розглядати як свідка чи за наявності підстав через 
статус інших особистих джерел (потерпілого, підозрюваного та ін.). 

Звернувши увагу на те, що п. 56 ст. 6 “Роз’яснення значення 
основних термінів Кодексу” Проекту нового КПК учасниками 
судового розгляду вважаються, окрім традиційних особистих джерел, 
також засуджений, виправданий і особа, стосовно якої відмовлено у 
порушенні провадження в кримінальній справі чи закрито 
провадження в кримінальній справі. Варто наголосити на тому, що 
найменування останнього з них не тільки достатньо громіздке, а й 
семантично необґрунтоване, оскільки відмова у порушенні відносно 
певної особи кримінальної справи або закриття її провадженням з 
реабілітуючих обставин має означати набуття переслідуваним 
процесуального статусу виправданого, а з нереабілітуючих –
засудженого. Проте ні першим ні другим фактично не стає 
переслідуваний, коли справа відносно нього, попри використання 
слідчим, прокурором чи суддею всіх можливостей сформувати на 
підставі об’єктивного, повного і всебічного аналізу всіх матеріалів 
справи внутрішнє переконання про винність чи невинність даної 
особи, була закрита провадженням за недоведеністю його участі у 
вчиненні злочину. З огляду на це переслідуваного, відносно якого 
справа закрита провадженням саме на вказаних підставах, більш 
правильно іменувати якимось іншим лаконічним терміном, наприклад 
– “причетний”.

Поряд із цим варто передбачити узагальнююче поняття “пере-
слідуваний”, як особа, відносно якої співробітник антиделіктного 
органу має обґрунтовані відомості про вчинення нею певного 
злочину, з початком і ступенем доведення у передбаченому чинним 
КПК України порядку яких вказана особа на основі рішення слідчого, 
прокурора чи судді (сформованому на основі їх внутрішнього 
переконання та повного, об’єктивного і всебічного дослідження всіх 
матеріалів справи, без надання певним доказам чи іншій 
антикримінальній інформації наперед встановленої сили) набуває 
один з таких процесуальних статусів: а) підозрюваний – з початку 
такого доведення через проведення будь-якої процесуальної дії, у 
тому числі порушення щодо даної особи кримінальної справи, допиту 
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даної особи як підозрюваного чи проведення з нею у такому статусі 
будь-якої іншої процесуальної дії, затримання особи за підозрою у 
вчиненні конкретного злочину чи застосування щодо неї запобіжного 
заходу тощо; б) обвинувачений – із доведенням вини переслідуваного 
у вчиненні складу конкретного злочину, на підставі чого має бути 
винесена постанова про         пред’явлення їй обвинувачення; в) 
підсудний – із завершенням процедури доведення всіх обставин і 
підготовки всіх питань, необхідних для правильного судового 
розгляду кримінальної справи, що обумовлює невідкладне 
призначення справи для такого розгляду; г) засуджений – із 
винесенням остаточного слідчого чи судового рішення про винність 
переслідуваного (постанови про закриття провадження по справі 
через нереабілітуючі обставини обвинувального вироку, постанови 
про застосування неосудній чи обмежено осудній особі, що скоїла 
суспільно небезпечне діяння, примусових медичних заходів); д) 
виправданий – із винесенням остаточного слідчого чи судового 
рішення про невинність переслідуваного (постанови про закриття 
справи провадженням із реабілітуючих обставин, виправдувального 
вироку); е) причетний – із винесенням остаточного слідчого чи 
судового рішення про припинення провадження по справі за 
недоведенням вини переслідуваного, коли всі можливості для 
формування внутрішнього переконання слідчого, прокурора чи суду 
про винність або невинність особи вже вичерпані.

При цьому має значення уточнення підстав для порушення 
кримінальної справи за фактом (наявність ознак злочину) та інших 
пов’язаних із правильним визначенням ознак кожного з видів 
переслідуваного головних етапів досудового слідства і судового 
розгляду справи.  

Аналіз чинного і перспективного процесуального закону у контексті 
регулювання переліку “учасників процесу” (п. 6 ст. 32 чинного КПК 
України) чи “учасників судового розгляду” (п. 56 ст. 6 Проекту нового 
КПК) (1.15), який переважно складають саме особисті джерела, а також 
існуючих точок зору щодо поділу суб’єктів процесуальних прав і 
обов’язків дає підстави передбачити у порядку роз’яснення основних 
термінів кодексу переліки трьох категорій такого роду суб’єктів: 

1. Особи, які ведуть антикримінальне судочинство і відповідають за 
правильне вирішення справи (якісне, ефективне і раціональне 
ведення боротьби з певним злочином) (особа, яка здійснює 
дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд). 

2. Особи, які мають сприяти виконанню вказаних завдань і не є 
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джерелами доказів (державний обвинувач і захисник, поняті, 
перекладач, спеціаліст, секретар судового засідання та ін.). 

3. Особисті джерела доказів, які, за процесуальним статусом, повин-
ні мати такий видовий поділ: свідок (очевидець, параочевидець, 
парасвідок), потерпілий, переслідуваний (підозрюваний, 
обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий, причетний), 
законний представник неповнолітнього підозрюваного 
(причетного, обвинуваченого та ін.), у певній частині – цивільний 
позивач, цивільний відповідач, третя особа із самостійними 
вимогами, третя особа без самостійних вимог та їхні 
представники, а також експерт.
При цьому доцільно підкреслити, що даний перелік має бути 

вичерпним, а всі інші суб’єкти процесуальних прав і обов’язків –
захисник, прокурор, дізнавач, слідчий, суддя, поняті, перекладач, 
спеціаліст та ін. – можуть виступати тільки через один з указаних 
процесуальних статусів, які, за винятком відповідно підозрюваного 
(обвинуваченого, підсудного, засудженого, причетного) і цивільного 
відповідача, з однієї сторони, та потерпілого і цивільного позивача, з 
іншої, поєднувати не можна (13, с. 209; 98, с. 235; 99, с. 74; 100, с. 
293; 101, с. 103; 107, с. 12; 108, с. 15-16, 178; 181; 183; 188; 190 та ін.).

Якщо ж говорити про здійснення боротьби зі злочинами взагалі, у 
тому числі й ордистичними засобами, то запропонований перелік 
особистих джерел в основному придатний, оскільки тут має 
спостерігатися відповідна спадкоємність. У той же час у даному 
контексті були досліджені й певні особливості особистих джерел 
(109, с. 119-123; 182; 190 та ін.), які з відомих міркувань можуть бути 
викладені лише у закритих (таємних) виданнях. 


