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заходів або їхніх комбінацій.
3. Оцінка антиделіктної інформації. 
4. Використання антиделіктної інформації з криміналістичною 

чи ордистичною метою.  
У даному випадку не буде зайвим підкреслити, що перші два 

етапи у роботі як з особистими, так і з речовими джерелами 
стосуються самих джерел інформації, а третій і четвертий – уже тих 
відомостей про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, явищ, дій 
людей, речових джерел у цілому чи їх окремі сторони), які мають 
бути отримані від особистих чи за допомогою речових джерел. Тому 
треба уникати таких, на жаль, ще надто поширених у літературі 
висловлювань, як “використання мікрооб’єктів”, “використання 
слідів запаху” тощо або “збирання інформації” та ін., оскільки 
мікрооб’єкти, сліди запаху та інші речові джерела є саме речовими 
джерелами, які самі по собі використати не можна, використовують 
лише ті відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, 
явищ, дій людей, речових джерел у цілому чи їх окремі сторони), які 
за допомогою цих речових джерел були отримані. У той же час 
збирати такого роду відомості не можна, встановлюють лише 
особисті джерела чи збирають речові джерела, а вже потім, коли 
будуть отримані певні відомості, останні треба ще належним чином 
оцінити і тільки потім вже використати з криміналістичною чи 
ордистичною метою. 

Причому вся робота з особистими і речовими джерелами у процесі 
боротьби з правопорушеннями підпорядкована саме використанню 
антиделіктної інформації, оскільки все робиться заради того, щоб 
отримати антиделіктну інформацію, визначити її видову належність: 
основні, допоміжні докази чи орієнтовна інформація (див. питання 1, 
лекція 3), а вже потім відповідним чином використати у боротьбі з 
певним правопорушенням.

Більше того, доцільно підкреслити, що самі способи отримання 
інформації від особистих джерел і за допомогою речових джерел 
підрозділяються на процедурні і позапроцедурні, а останні, у свою 
чергу, – на гласні та негласні, перелік яких для кожної нормативно-
проце-дурної системи буде свій. 

Наприклад, базуючись на загальному розумінні способів 
отримання доказів як різновиду антиделіктної інформації у контексті 
Проекту нового КПК України (див. питання 5, лекція 3), можна 
назвати такі позапроцесуальні дії з отримання інформації від 
особистих джерел:
1. Проведення усного опитування (ст. 200 Проекту нового КПК). 
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ПИТАННЯ 5
Пропозиції з удосконалення поняття
і дій з отримання доказів, сутності

та видового поділу особистих джерел

Провівши детальне дослідження запропонованого Проектом 
нового КПК переліку дій із отримання доказів, можна дійти висновку 
про те, що у даному випадку спостерігається, з одного боку, 
покращання у порівнянні з чинним кодексом даного варіанта 
розв’язання проблеми, а з іншого – неузгодженість вичерпного 
переліку такого роду дій у п.1 ст. 148 і за наступним текстом даного 
Проекту, застосування при цьому у ряді випадків семантично 
невдалої термінології і недостатньо обґрунтованих підходів. 

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що всі дії на 
виконання доручення про надання правової допомоги іменуються у 
п. 1 ст. 638 Проекту нового КПК процесуальними, до яких важко, 
однак, віднести виклик осіб до органу досудового розслідування або 
суду; вручення документів фізичним або юридичним особам; “контро
-льовану поставку”, “прикордонне переслідування” та “опера-тивно-
розшукові заходи”, оскільки останні три дії фактично є ордистичними 
(негласними) заходами, а інші – гласними позапроцесуальними.

Заслуговує на увагу більш детальне і широке регулювання 
порядку проведення судових дій на зразок слідчих. Але не можна 
погодитися з регулюванням у межах однієї ст. 393 Проекту нового 
КПК оголошення протоколів слідчих дій і документів, оскільки перші 
разом із протоколами судових дій, протоколом і журналом судового 
засідання і висновків експертизи є формою представлення доказів і, 
дійсно, при остаточному прийнятті рішення мають бути оголошені. У 
той же час оголошення у передбаченому цією ж статтею порядку й 
документів вже як речових джерел виглядає недоречним. Більш 
правильно їх, як і трасосубстанції, у передбаченому окремою статтею 
порядку саме оглядати всіма учасниками судового засідання, у тому 
числі й у контексті звернення уваги суду на значущі для справи 
фрагменти тексту чи інші ознаки.   

Правильніше говорити про отримання зразків на експертне дослід-
ження, отримання пояснення, усних заяв і письмових повідомлень 
про вчинений злочин чи підготовку до нього, а не, як це передбачено 
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текстом Проекту нового КПК, про відібрання чи відбирання і 
вилучення зразків на експертизу (ст. 142, 279) і відібрання пояснення 
чи заяви і повідомлення (ст. 201 та ін.), оскільки такий варіант термі-
нології несе в собі небажаний аспект боротьби, змагальності між 
особами, які отримують, та особами, у яких отримують зразки, заяву, 
повідомлення чи пояснення, нібито ці зразки чи пояснення треба 
відбирати, а не отримувати. 

Аналогічно з’явлення із зізнанням про вчинений злочин (ст. 193) 
більш правильно іменувати “оформленням з’явлення із зізнанням про 
вчинений злочин”, оскільки саме у цьому полягає сутність даної дії, 
яка разом із отриманням усної заяви чи письмового повідомлення про 
вчинений злочин або підготовку до нього (ст. 190, 191 та ін.) має бути 
передбачена у п. 1 ст. 148 Проекту нового КПК поміж процесуальних 
дій із отримання доказів, оскільки, хоча вони і проводяться до 
порушення справи, ці дії мають всі ознаки саме процесуальної дії. 

Основною ж ознакою процесуальної дії, як свідчать результати 
розгляду відповідної дискусії, доцільно визнати не стадію їх 
проведення – до чи після порушення справи або інші ознаки, а 
наявність детального регулювання певної дії чинним КПК із 
достатньою кількістю процесуальних гарантій достовірності її 
результатів. Це у разі отримання усної заяви або письмового 
повідомлення про злочин забезпечується кримінальною 
відповідальністю за свідомо неправдиве повідомлення, і тому ці дії 
разом із оформленням з’явлення із зізнанням, але, на відміну від 
усного опитування (ст. 200 Проекту нового КПК) та отримання 
пояснення (ст. 201 Проекту нового КПК), мають вважатися саме 
процесуальними діями із отримання доказів. 

Такими ж фактично є й отримання зразків на експертне дослід-
ження (ст. 142, 279 Проекту нового КПК) і накладання арешту на 
кошти, цінності і майно підозрюваного (обвинуваченого, підсудного 
або інших осіб) та передача їх на збереження (ст. 271 Проекту нового 
КПК), а тому відсутність указаних дій у п.1 ст. 148 Проекту нового 
КПК поміж дій з отримання доказів виглядає досить незрозумілою. 

Підтримавши у цьому контексті пропозицію із забезпечення 
безперервності ланцюжка процесуального документування роботи з 
речовими джерелами шляхом допуску до порушення справи всіх 
видів огляду, особистого дослідження, обшуку, виїмки, отримання 
зразків і проведення експертизи (95, с. 196; 97, с. 257-258, 272; 100, с. 
337, 340; 107, с. 15, 17; 108, с. 26; 269, с. 48 та ін.), можна зазначити, 
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ПИТАННЯ 8
Етапи роботи і дії з отримання

антиделіктної інформації
від особистих і за допомогою

речових джерел 

На завершення викладу наукових основ теорії антиделіктної
інформації варто стисло зупинитися на етапах роботи з особистими і 
речовими джерелами, процедурних, позапроцедурних і 
нетрадиційних діях (заходах) з отримання від них інформації, що 
може бути представлене таким чином. 

Робота з особистими джерелами підрозділяється на такі стадії, як:
1. Встановлення особистого джерела, що практично має бути 

зведене до виявлення вказаних у законі ознак такого роду джерел 
(див. питання 5, лекція 3). 

2. Отримання від особистого джерела антиделіктної 
інформації шляхом проведення з ним окремих процесуальних 
(слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуальных дій, 
ордистичних (негласних) заходів або їх комбінацій. 

3. Оцінка даної інформації у контексті з’ясування такого роду 
питань.

3.1. Чи відносяться такого роду відомості до справи і чи можна їх 
використати у доказуванні чи з іншою метою у даній справі? 

3.2. У якому порядку такого роду відомості були отримані, що дає 
можливість визначити у першу чергу різновиди інформації, її 
приналежність, якість тощо (див. питання 1, лекція 3).

4 .  Використання а нтиделіктної  інфор маці ї  з 
криміналістичною чи ордистичною метою, що визначається перш 
за все тим, який саме різновид антиделіктної інформації буде 
отримано.

У роботі з речовими джерелами вбачають аналогічні стадії: 
1. Збирання (пошук, виявлення, фіксація, вилучення, упаковка, 

зберігання, транспортування) речових джерел. 
2. Отримання з їх допомогою антиделіктної інформації шляхом 

проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій, ордистичних 
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2.3. Гусеничного транспорту (танків, тракторів, тягачів, 
екскаваторів та ін.). 

2.4. Залізничного транспорту: міського (трамваї, поїзди 
метрополітену тощо), відомчого (вагонетки, дрезини, потяги та ін.), 
загального (поїзди тощо), розважального (атракціонні поїзди та інші 
пристрої). 

2.5. Водного транспорту: річкового, морського, змішаного. 
2.6. Повітряного транспорту (вертольоти, літаки, повітряні кулі та ін.). 
2.7. Ліфто-ескалаторного транспорту. 
2.8. Трубопровідного транспорту. 
3. Сліди застосування знарядь злочину: 
3.1. Знарядь злому: 3.1.1 Розрізу. 3.1.2. Проколу. 3.1.3. Ріжучо-

колючих знарядь. 3.1.4. Розрубу. 3.1.5. Розпилу (поступового, 
циклічного). 3.1.6. Свердлення. 3.1.7. Розриву. 3.1.8. Розлому. 3.1.9. 
Зсуву. 

3.2. Вогнепальної зброї та боєприпасів.  
3.3. Холодної зброї.
3.4. Вибуху.
4. Фізичного діяння:
4.1. Структурних змін: 4.1.1. Часткових структурних змін. 4.1.2. 

Якісних структурних змін. 4.1.3. Термічних змін (високої чи низької 
температури).

4.2. Енергетичних змін: 4.2.1. Електроструму (природного, 
побутового, промислового). 4.2.2. Електростатичного заряду. 4.2.3. 
Маг-нітного поля. 4.2.4. Радіаційних променів. 4.2.5. Інших 
променевих впливів (сонячного, рентгенівського, інфрачервоного, 
ультрафіолетового тощо). 

5. Хімічного діяння: 5.1. Окислення. 5.2. Відновлення. 5.3. 
Розкладання. 5.4. Заміщення. 5.5. Змішаних хімічних реакцій.

6. Фізико-хімічного діяння: 6.1. Обкопчування. 6.2. Оплавлення. 
6.3. Обвуглення. 6.4. Спопеління. 6.5. Інших фізико-хімічних впливів 
(реакцій).

7. Біологічного діяння (103, с. 9-11; 191 та ін.). 
Як бачимо, у цьому випадку представлена класифікація слідів за 

достатньо широким колом слідоутворюючих об’єктів, які одночасно 
можуть залишити як траси, так і субстанції. Наприклад, краплі крові 
потерпілих на одязі підозрюваного у вигляді крапель, а не мазків у 
даному випадку оцінювалися не стільки як субстанції, тобто як кров 
потерпілих на одязі підозрюваного, а у першу чергу як траси, 
точніше, ситуаційних відображень. Останні вказували на те, що 
такого роду зміни могли з’явитися при нанесенні поранень 
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що метою проведення цих дій може бути не тільки вирішення питання      
про наявність чи відсутність в події ознак злочину, а й усіх інших 
питань, що, відповідно до ст. 6 чинного КПК України, тягнуть за 
собою відмову у порушенні справи. Указані дії з іншою метою мають 
бути проведені тільки після порушення справи.

Дослідження інших недоліків із нормативного врегулювання 
Проектом нового КПК дій із отримання доказів дає підстави дійти 
такого висновку: 
1. Передбачені п. 1 ст. 148, ст. 205 і ст. 267 Проекту нового КПК 

“прийняття” чи “одержання” речових джерел від юридичних і 
фізичних осіб або їх “добровільна видача” цими особами не-
обґрунтовано підміняє іншу процесуальну дію – виїмку, яка з 
метою підкреслення активності, наполегливості і цілеспря-
мованості діяльності суб’єктів процесуальних дій має замінити й 
передбачені п. 1 ст. 148 і ст. 203 Проекту нового КПК 
“витребування доку-ментів” чи “витребування матеріалів”. 
Адже при виїмці чи обшуці слідчий чи інший співробітник 

антиделіктного органу цілеспрямовано та активно шукає саме ті 
трасосубстанції чи документи, які йому необхідні, і в останньому з 
випадків може навіть знайти ще й інші значущі для справи речові 
джерела, або такі, які у будь-якому випадку підлягають вилученню 
(речові джерела, вилучені з цивільного обороту, та ін.), у той час як 
при так званому “витребуванні речових джерел” володільці можуть, 
по-перше, не направити всі необхідні речові джерела; по-друге, 
зволікати з відправкою необхідних речових джерел; по-третє, що 
найгірше, звільнитися від непотрібних речових джерел, змінити чи 
знищити їх.   
2. Позапроцесуальне призначення ревізії, вказане у п. 1 ст. 148 

Проекту нового КПК, мають замінити відповідні експертизи, які 
фактично після цього й проводяться. 

3. Передбачені п. 1 ст. 148, ст. 268 і ст. 269 Проекту нового КПК 
“застосування технічних засобів отримання інформації” доціль-
ніше регулювати окремо, а не разом із накладенням арешту на 
кореспонденцію та іменувати більш обґрунтованим 
словосполученням “отримання інформації з каналів зв’язку”, 
оскільки це має суттєві відмінності від поводження з 
кореспонденцією і може бути зроблене тільки за допомогою 
технічних засобів, вказувати на що вже недоцільно. 
З урахуванням викладеного найбільш правильно запропонувати 

удосконалення редакції ст. 65 чинного КПК України і ст. 147 
Проекту нового КПК у контексті уточнення суто доказового поняття 
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доказів та їх розмежування із джерелами, суб’єктами і способами   
отримання та процесуальними формами представлення (див. питання 
1, лекція 3) у вигляді п’яти частин відповідної статті такого змісту:

Частина 1: “Доказами є будь-які відомості про факти (внутрішні 
чи зовнішні прояви подій, явищ, речових джерел) у цілому чи їх 
окремі сторони, що мають значення для правильного вирішення справи 
та отримання від особистих і за допомогою речових джерел у 
передбачених даним Кодексом формі та порядку”.

Частина 2: “Докази мають право отримувати слідчий 
(співробітник органу дізнання), прокурор чи суддя (судді), а якщо це 
вимагає залучення спеціальних знань, то й експерт”.

Частина 3: “Допомогу слідчому (співробітнику органу дізнання), 
прокурору чи судді в отриманні доказів мають право надавати будь-
які фізичні і юридичні особи через: 
а) добровільну видачу їм речових джерел, які виявилися в їх володінні і 

можуть мати значення для справи; 
б) повідомлення про ймовірне чи реальне місцезнаходження цих 

речових джерел; 
в) вказівку на тих осіб, у пам’яті яких можуть зберегтися значущі для 

справи відомості”.  
Частина 4: “Докази отримують лише у процесі слідчих дій 

(оформлення з’явлення із зізнанням про вчинення злочину, 
отримання усної заяви чи письмового повідомлення про вчинений 
злочин або його підготовку, допиту, очної ставки, перевірки показань 
на місці, експерименту, пред’явлення для впізнання, огляду місця 
події, місцевості, приміщення, трупу людини, тіла живої людини, 
документів та інших речових джерел, особистого дослідження 
названих речових джерел, ексгумації трупу людини, обшуку, у тому 
числі й особи, виїмки, отримання інформації з каналів зв’язку, 
накладення арешту на кошти і майно та передачі його на зберігання), 
аналогічних судових дій та експертного дослідження”. 

Частина 5: “Представлення доказів здійснюється у формі 
протоколу слідчої дії чи судової дії, протоколу і журналу судового 
засі-дання і висновку експертизи”. 

У розвиток даних положень у новому КПК України доцільно пе-
редбачити й окремі статті з визначення поняття і різновидів 
особистих і речових джерел, які в контексті врегулювання цих питань 
із особистими джерелами з урахуванням викладеного обґрунтування 
їх різновидів (див. питання 3, лекція 3) найбільш правильно іменувати 
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автомобільних свічок запалення. Вказані обставини дали можливість 
припустити, що злочинець на злочин приїхав на автомобілі і незадовго 
до цього контактував зі свічками запалення. Так підозра впала на 
чоловіка, який біля місця події ремонтував систему запалення свого 
автомобіля. Він і виявився злочинцем.

Таким чином, у даному випадку комплексне дослідження сліду 
пальця руки людини і як відбитка, і як носія субстанцій, якими він 
був утворений, привело до розкриття злочину у стислі терміни.

При цьому необхідно мати на увазі, що окремо слідоутворюючого 
(трасоутворюючого) об’єкта і окремо слідосприймаючого (трасо-
сприймаючого) об’єкта практично не буває, оскільки будь-який 
об’єкт, утворюючи ті або інші сліди чи траси, сам по собі може 
виявитися носієм слідів чи трас від взаємодіючого з ним об’єкта. У 
такому разі при взаємодії двох і більше об’єктів кожен з них треба 
розглядати як слідоутворюючий (трасоутворюючий) об’єкт і як 
слідосприймаючий (трасосприймаючий) об’єкт. 

У контексті спільного розгляду проблем роботи з трасами і 
субстанціями велике наукове і практичне значення має класифікація 
антиделіктних слідів за слідоутворюючим об’єктом на

1. Сліди людини:
1.1. Шкірного покриву: 1.1.1. Папілярних візерунків пальців і 

долоні. 1.1.2. Папілярних візерунків підошви босих ніг. 1.1.3. Губ, 
кінчика носа, лоба, вушних раковин, підборіддя, щік та іншого 
шкірного покриву голови. 1.1.4. Колін, ліктів та шкірного покриву 
інших частин тіла людини.  

1.2. Одягу: 1.2.1. Гумових, шкіряних і текстильних рукавичок. 
1.2.2. Шкарпеток, панчіх, колгот та іншого подібного одягу ніг. 1.2.3. 
Взуття, у тому числі й лиж, ковзанів, санок та іншого подібного 
знаряддя. 1.2.4. Текстильної тканини з області колін, ліктів та інших 
частин тіла людини. 

1.3. Зубів, нігтів, кулаків, ліктів та інших частин руки, ніг, колін та 
інших частин тіла, які діють як тупі знаряддя. 

1.4. Волосся з області голови, лобка та з інших частин тіла людини.  
1.5. Крові, слини, поту та інших виділень, у тому числі й клітини 

ротової, носової, вушної, вагінальної, анальної та інших порожнин, інші 
субстанції тіла і речовини з одягу і предметів постійного носіння. 

2. Сліди транспортних засобів: 
2.1. Гужового транспорту (колісного, полозкового) і тварин. 
2.2. Колісного транспорту (велосипедів, інвалідних колясок та 

інших механічних пересувних засобів, мотоциклів, моторолерів, 
автомобілів, тролейбусів та інших самохідних машин). 
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джерело        відобразилося в пам’яті людини.
Можлива ситуація, коли ідеальні відображення певних 

мікрооб’єктів, ультрамікрооб’єктів і ультраоб’єктів для фахівця 
будуть більш чіткими і повними, ніж відображення тих або інших 
звичайних речових джерел. При цьому варто підкреслити, що 
словосполученням “мікрооб’єкти” доцільно охопити власне 
мікрооб’єкти, а також ультрамікрооб’єкти і ультраоб’єкти, які, як і 
інші різновиди речових джерел, розрізняються між собою за 
особливостями візуального сприйняття (див. лекція 4), що у загальній 
формі відображено у запропонованих удосконалених редакціях низки 
статей чинного КПК України (див. питання 6, лекція 3). 

Підходячи впритул до зіставлення методичних (криміналістичних, 
ордистичних) понять трас, субстанцій і слідів, необхідно відзначити, 
що антиделіктні сліди можуть бути представлені: 
1. Наявністю на носієві певних трас. 
2. Відсутністю на конкретному носієві тих або інших трас, тоді як, 

згідно з робочою версією, такі траси на ньому повинні були бути. 
У цьому випадку говорять про так звані “негативні сліди”. 

3. Наявністю на носієві певних субстанцій. 
4. Відсутністю на носієві таких субстанцій, які б повинні були бути, 

згідно з робочою версією. 
5. Комбінуванням указаних ситуацій. 

Таким чином, стає зрозумілим, що сліди самі по собі можуть бути 
представлені як трасами, так і субстанціями, а також, що буває 
частіше за все, і тими й іншими одночасно, причому у вигляді як їх 
наявності, так і відсутності. 

Комбінування ситуацій із наявності та відсутності як трас, так і 
субстанцій, є найбільш практично значущим, оскільки, вивчаючи ті 
чи інші сліди, треба їх розглядати і як траси, наприклад відбитки 
пальців рук, і як субстанції, у даному випадку – мікросубстанції 
потожирових та інших речовин, якими вказані відбитки були 
утворені. Причому вказані речовини можуть як бути притаманні 
власне слідоутворюючому об’єкту, скажімо, все ті ж мікросубстанції 
потожирової рідини пальців рук, так і походити від інших речових 
джерел, з якими слідоутворюючий об’єкт раніше контактував. 
Наприклад, по одній зі справ про вбивство на лампочці був знайдений 
відбиток пальця руки людини, утворений кров’ю та іншими 
мікросубстанціями з поранень потерпілої, а значить, ці сліди 
з’явилися після вчинення злочину, в процесі його приховування, коли 
вказана лампочка була викручена злочинцем. Більше того, відбиток 
містив у собі також мікросубстанції кіптяви та інших речовин з нагару 
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“Особисті джерела доказів” і передбачити дві частини такого змісту:
Частина І: “Як особисті джерела доказів виступають осудні 

особи, які знаходяться у свідомому стані та в пам’яті яких могли 
зберегтися відомості, що передбачені статтею даного Кодексу”6.

Частина ІІ: “Особисті джерела доказів можуть мати такий 
процесуальний статус: 

2.1. Свідка, тобто особи, відносно якої у дізнавача, слідчого, 
прокурора чи судді відсутні обґрунтовані дані про їх участь у події 
злочину, які не потерпіли від нього і зберігають у пам’яті будь-які 
відомості, що мають значення для правильного вирішення справи і за 
способом сприйняття та змістом яких такого роду особи поділяються 
на: 

2.1.1. Очевидців, тобто осіб, які безпосередньо сприймали 
обставини готування чи вчинення злочину або приховування слідів 
злочину і які поряд з цим не несуть відповідальності за недонесення 
або відповідним чином повідомили антиделіктні органи про 
обставини вчинення злочину. 

2.1.2. Параочевидців – осіб, які знають про вказані обставини з 
інших джерел. 

2.1.3. Парасвідків – осіб, які можуть дати показання щодо будь-
яких інших значущих для правильного вирішення справи відомостей. 

2.2. Потерпілого – фізичної особи, якій подією злочину або 
іншим суспільно небезпечним діянням завдано фізичної, майнової чи 
моральної шкоди, або юридичної особи, якій за цих же обставин 
завдано майнової чи моральної шкоди. 

2.3. Представника потерпілого – особи, яка представляє інтереси 
потерпілої юридичної особи чи померлої, малолітньої, непов-
нолітньої, обмежено недієздатної або недієздатної потерпілої 
фізичної особи. 

2.4. Цивільного позивача – фізичної чи юридичної особи, якій 
подією злочину або іншим суспільно небезпечним діянням завдано 
майнової чи моральної шкоди, у зв’язку з чим вона як потерпілий 
подала позов про відшкодування збитків, або інша особа, у тому числі 
і прокурор, яка пред’явила такий позов в інтересах держави чи 
померлого потерпілого, малолітнього, неповнолітнього або осіб, 
визнаних у встановленому порядку недієздатними чи обмежено 
дієздатними, а також інших осіб, які за станом здоров’я чи з інших 
поважних причин самостійно не можуть захистити майнові права. 

6 Тобто у даному випадку має бути вказана та норма кодексу, в якій дано визначення 
поняття доказів.
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2.5. Представника цивільного позивача – особи, яка представляє 
інтереси юридичної особи чи померлої, малолітньої, неповнолітньої, 
обмежено недієздатної або недієздатної фізичної особи, які подали 
позов про відшкодування збитків. 

2.6. Переслідуваного, тобто особи, відносно якої у дізнавача, 
слідчого, прокурора чи судді є обґрунтовані відомості про вчинення 
нею певного злочину, із початком і ступенем доведеності чого у пе-
редбаченому даним Кодексом порядку процесуальний статус вказаної 
особи змінюється на: 

2.6.1. Підозрюваного – з початку доведення такого роду обставин 
шляхом проведення будь-якої процесуальної дії, у тому числі 
порушення щодо даної особи кримінальної справи, допиту даної 
особи з приводу цих обставин чи проведення з нею з цього приводу 
будь-якої іншої процесуальної дії, затримання особи за підозрою у 
вчиненні конкретного злочину чи застосування щодо неї запобіжного 
заходу. 

2.6.2. Обвинуваченого – із доведенням вини переслідуваного у 
вчиненні складу конкретного злочину, у силу чого невідкладно має 
бути винесена постанова про пред’явлення їй обвинувачення. 

2.6.3. Підсудного – із завершенням процедури доведення всіх 
обставин і судової підготовки, необхідних для правильного судового 
розгляду кримінальної справи, що обумовлює невідкладне 
призначення справи для такого розгляду. 

2.6.4. Засудженого – із винесенням остаточного слідчого чи 
судового рішення про винність переслідуваного (постанови про 
закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, 
передбачених такими-то нормами даного Кодексу; обвинувального 
вироку чи постанови про застосування неосудній або обмежено 
осудній особі, що скоїла суспільно небезпечне діяння, примусових 
медичних заходів). 

2.6.5. Виправданого – із постановленням остаточного слідчого чи 
судового рішення про невинність переслідуваного (постанови про 
закриття справи провадженням із реабілітуючих обставин, передбачених 
такими-то нормами даного Кодексу; чи виправдувального вироку).

2.6.7. Причетного – із винесенням остаточного слідчого чи 
судового рішення про припинення на підставі такої норми даного 
Кодексу провадження по справі за недоведенням вини 
переслідуваного, коли всі можливості для формування внутрішнього 
переконання слідчого, прокурора чи суду про винність або невинність 
особи вже вичерпано. 

47

того, чи повинні вони охоплювати тільки матеріальні відбитки 
(зміни), чи матеріальні та ідеальні відбитки (зміни). 

У цьому відношенні виділяються роботи О.А. Кириченка та 
С.А. Кириченка (97, с. 23-30; 100, с. 311; 103 та ін.), які не тільки 
поставили крапку у вказаній дискусії, а й пішли далі, вказавши на 
існування не лише слідів події злочину, а й іншого роду слідів, 
прослідкували логіку роботи співробітника антиделіктного органу із 
матеріальними на місці події та з ідеальними змінами у пам’яті 
людини – від визнання таких змін слідами певного слідоутворюючого 
об’єкта до встановлення факту приналежності тих чи інших змін до 
слідів події злочину або до інших антиделіктних слідів (103 та ін). 

Указаний підхід, що був принципово новим уже в розвитку 
С.А. Кириченка, який вважає за потрібне сутність слідів розглядати 
ще й у контексті боротьби зі всіма правопорушеннями, а не тільки 
злочинів, зараз виглядає таким чином. 

Будь-які ідеальні або матеріальні зміни (у вигляді трас, 
субстанцій, обох одночасно), що мають з подією правопорушення 
прямий причинний чи інший зв’язок або взагалі не мають з нею 
ніякого зв’язку, але за умови, коли останнє саме по собі набуває 
певного значення для якісного, ефективного і раціонального ведення 
боротьби з правопорушеннями, доцільно вважати антиделіктними 
слідами, що за характером зв’язку з подією правопорушення
поділяються на:    
1. Сліди певного слідоутворюючого об’єкта, тобто аналогічні 

матеріальні чи ідеальні зміни, що виникли у результаті певного 
впливу або дії конкретного об’єкта, коли характер зв’язку даного 
впливу чи об’єкта з подією правопорушення ще не встановлено. 

2. Сліди події правопорушення, тобто аналогічні матеріальні чи 
ідеальні зміни, які виникли при готуванні або вчиненні 
правопорушення чи у процесі приховування такого роду змін. 

3. Інші антиделіктні сліди, тобто аналогічні матеріальні та ідеальні 
зміни, процес виникнення яких має інший, ніж причинний, зв’язок 
з подією злочину (готування, вчинення, приховування), або не має 
з нею ніякого зв’язку, але цим самим указані зміни набувають 
певного значення для якісного, ефективного і раціонального 
ведення боротьби з конкретним правопорушенням.
Якщо проаналізувати поняття антиделіктних слідів у контексті 

розподілу речових джерел інформації за розмірами, то не буде зайвим 
зауважити, що антиделіктні мікросліди, ультрамікросліди та 
ультрасліди не можуть бути представлені ідеальними змінами, 
оскільки такими є так звані “сліди пам’яті”. Вони самі по собі за 
розмірами не поділяються, незалежно від того, якого розміру речове 
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ПИТАННЯ 7
Поняття і різновиди антиделіктних

слідів, їх класифікація
за слідоутворюючим об’єктом 

У контексті правильного визначення поняття слідів варто 
спиратися на викладені положення щодо розмежування сутності трас 
і субстанцій (див. питання 4, лекція 3), до чого варто додати й таке: 
траси поза носієм не існують, тоді як субстанції являють собою, як 
правило, самостійний об’єкт. Звичайно, останні можуть знаходитися і 
на носії, і навіть в його масі, наприклад включення паливно-
мастильних матеріалів або крові на одязі потерпілого та ін. Проте і в 
такій ситуації для дослідження необхідно прагнути вилучити 
субстанції з носія, наприклад, екстрагуванням. При цьому треба 
уточнити, що об’єктом вивчення є саме субстанції, а не їх носій, 
оскільки і при дослідженні трас беруться до уваги, перш за все, самі 
траси (матеріально фіксовані відображення тих або інших ознак у 
просторі), а не матеріал або інші властивості їх носія. 

Якщо говорити про траси, то доцільно висвітлити ще одну 
проблему, яка пов’язана з їх розмірними характеристиками. Оскільки 
траси є матеріально фіксованим відображенням певних ознак у 
просторі, то вони мають сенс лише у разі безпосереднього сприйняття 
озброєним чи неозброєним оком людини (49 та ін.). Тому, на відміну 
від субстанцій, які можуть бути на рівні ультрасубстанцій, траси 
поділяються лише на макротраси, мікротраси та ультрамікротраси. 

Адже ультраоб’єкти (ультрасубстанції) вже є такими мізерними 
речовими джерелами, які не можуть бути безпосередньо сприйняті за 
допомогою навіть найсучаснішого мікроскопа, а тому потребують 
опосередкованих методів якісного і кількісного аналізу. 

Співвідношення субстанцій і трас є наступною важливою слідо 
знавчою проблемою, яку краще за все зрозуміти на основі 
співставлення сутності субстанцій, трас і слідів. Причому з’ясування 
поняття і різновидів слідів заслуговує на окрему увагу. 

Над вивченням сутності слідів працювало багато вчених, у першу 
чергу, І.П. Крилов (129), А.В. Попов (214), Д.А. Турчин (280) та інші 
автори (60 та ін.). Проте вказані роботи містили в собі лише так 
званий традиційний підхід до слідів у контексті дискусії з приводу 
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2.7. Цивільного відповідача – особи, злочинними діями якої 
завдано майнової чи моральної шкоди фізичній чи юридичній особі 
або державі, а також інші фізичні чи юридичні особи, які в силу 
закону несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну 
злочинними діями малолітньої особи або неповнолітнього 
переслідуваного,        обмежено осудної чи неосудної особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння. 

2.8. Представника цивільного відповідача – особи, яка пред-
ставляє фізичну чи юридичну особу або державу як цивільного 
відповідача. 

2.9. Третьої особи із самостійними вимогами – особи, яка 
виступає на боці цивільного позивача чи цивільного відповідача і 
заявляє у контексті обставин позову самостійні вимоги. 

2.10. Третьої особи без самостійних вимог – особи, яка виступає 
на боці цивільного позивача чи цивільного відповідача і не заявляє у 
контексті обставин позову самостійних вимог. 

2.11. Представника третьої особи – особи, яка представляє 
фізичну чи юридичну особу або державу як третю особу із самостій-
ними вимогами чи без таких вимог на боці цивільного позивача чи 
відповідача. 

2.12. Експерта – особи, яка у встановленому даним Кодексом 
порядку провела експертне дослідження, і з приводу цього виникає 
необхідність у дізнавача, слідчого, прокурора, суду або інших учас-
ників судового засідання отримати від неї додаткові роз’яснення”.


