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ПИТАННЯ 6 
Можливості удосконалення 

процесуальної регламентації роботи 
з речовими джерелами 

Аналіз існуючих пропозицій з удосконалення діючого і 

перспективного процесуального законодавства у частині роботи із 

трасосуб-станціями і документами, що зародилося спочатку у 

контексті дисертаційного дослідження проблем мікрооб’єктів (92, с. 

182-183; 94, с. 27; 95, с. 202-209), а потім набуло подальшого 

розвитку і поширення все існуюче антиделіктне розмаїття 

трасосубстанцій (93, с. 99-107; 96, с. 24-25, 26-27; 97, с. 281-293; 98, с. 

235-237; 99, с. 83-86, 97-100; 100, с. 293-296, 336-341; 101, с. 103-106, 

124-127; 269, с. 25-30 та ін.), і навіть на боротьбу із 

цивільноправовими спорами і деліктами (93, с. 108-114; 97, с. 294-302 

та ін.), дає С.А. Кириченку підстави запропонувати удосконалені 

тексти самостійних статей із визначення сутності трасосубстанцій і 

документів та кожного з їх різновидів, що у контексті розв’язання 

проблем останніх найбільш правильно зробити у межах двох частин 

статті “Різновиди документів”, перша з якої може мати такий зміст: 

“Документами є такі речові джерела доказів, які містять в собі 

візуальні чи слухові відомості про людину, інші речові джерела та їх 

окремі сторони у вигляді певних знаків, символів та інших 

формалізованих зображень і різного роду звукових сигналів (звуків)”. 

Друга частина даної норми має містити стисле визначення 

різновидів документів у залежності від характеру і способу фіксації, 

зміни, зберігання та отримання відомостей, вказаних у першій 

частині, але оскільки різновиди документів вже були наведені при 

розгляді четвертого питання (див. питання 4, лекція 3), їх розгляд 

зараз видається зайвим.   

Аналогічно не виникає необхідності викладу і нормативного 

бачення визначення сутності та різновидів трасосубстанцій, оскільки 

дані положення також уже викладені при розгляді четвертого питання 

(див. питання 4, лекція 3). У той же час не буде зайвим наведення 

редакцій тих статей новітнього кодексу, які мають відобразити 

особливості роботи з кожним із названих різновидів речових джерел, 
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що у контексті редакцій статей чинного КПК України може бути 

зроблено у такій спосіб.  

Назву чинної ст. 190 КПК України “Порядок проведення огляду”, 

в якій фактично поєднані завдання слідчого огляду та особистого 

дослідження трасосубстанцій, більш обґрунтовано уточнити так: 

“Порядок огляду та особистого дослідження речових джерел 

доказів”, передбачивши у семи частинах такий зміст:  

Частина І – “З метою збирання і документування стану 

антиделіктних слідів та інших речових джерел доказів або їхніх 

імовірних носіїв, які доступні для безпосереднього візуального 

сприйняття суб’єктів досудових і судових дій і не являють небезпеки 

для їх здоров’я, а також з метою документування умов знаходження і 

взаєморозташування цих речових джерел доказів та інших об’єктів 

навколишнього середовища місця події або іншого їх місце-

знаходження слідчий (особа, яка здійснює дізнання, прокурор, суддя 

чи судді) самостійно чи за допомогою відповідних фахівців, 

залучених у передбаченому даним Кодексом порядку7, проводить 

огляд місця події, приміщення, місцевості, трупа людини, документів, 

макроречових і мікроречових джерел доказів, імовірних носіїв інших 

речових джерел доказів”.  

Частина II – “Для з’ясування обстановки і механізму вчинення 

певної події або інших пов’язаних з нею дій, з’ясування інших 

питань, що мають значення для правильного вирішення справи і не 

вимагають залучення спеціальних знань у формі експертизи, слідчий 

(особа, яка здійснює дізнання, прокурор, суддя чи судді) самостійно 

або за допомогою відповідних фахівців, залучених у передбаченому 

даним Кодексом порядку, проводить особисте дослідження місця 

події, приміщення, місцевості, трупа людини, документів, 

макроречових і мікроречових джерел доказів, імовірних носіїв інших 

речових джерел доказів, доступних для безпосереднього візуального 

сприйняття суб’єктів досудових і судових дій та не являють 

небезпеки для їхнього здоров’я”.  

Частина III – “Усі види огляду та особистого дослідження 

можуть бути проведені до порушення справи, якщо вони 

переслідують мету отримати достатні дані про наявність або 

7 Чинний КПК України порядок залучення спеціалістів до участі у слідчих і судових 

діях регулює у ст. 1281, що має залишитися у новому КПК України із суттєвими 

доповненнями: метою залучення спеціалістів до участі у слідчих чи судових діях має 

стати надання допомоги з певних навичок роботи із особистими і речовими джерелами 
чи тлумачення проведеної експертизи, у той час як інше залучення спеціальних знань 

має проходити лише у формі експертизи.   
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відсутність в діянні ознак злочину, події злочину або з’ясувати всі 

інші обставини, які, у відповідності зі ст. 6 даного Кодексу, тягнуть за 

собою відмову у порушенні справи”.  

Частина IV – “Хід і результати огляду та особистого дослідження 

детально документуються у протоколі, при потребі із залученням 

необхідних технічних засобів їхньої фіксації. У разі збігу огляду та 

особистого дослідження одних і тих же речових джерел доказів за 

часом проведення складається єдиний протокол огляду”.  

Частина V – “Огляд та особисте дослідження проводяться у 

присутності не менш як двох понятих і, як правило, вдень”.  

Частина VI – “З метою збирання і подальшого дослідження ультра-

мікроречових, ультраречових і латентноречових джерел доказів і при 

необхідності – мікроречових джерел доказів, призначається 

експертиза з таким завданням, яка, у відповідності із вимогами 

третьої частини даної статті, може бути проведена до порушення 

справи і за наявності можливості розпочатися на місці проведення огляду 

(особистого дослідження), проходити паралельно з ним (особистим 

дослідженням) і завершитися тут або в більш сприятливих умовах. При 

цьому у будь-якому випадку слідчий (особа, яка здійснює дізнання, 

прокурор, суддя, судді) повинен самостійно чи за участі експерта, який 

залучається до огляду (особистого дослідження) у передбаченому даним 

Кодексом порядку, зібрати ймовірні носії вказаних трасосубстанцій із 

документуванням усіх цих дій як у протоколі огляду (особистого 

дослідження), так і у висновку експертизи”.  

Частина VII – “З метою збирання і подальшого дослідження 

параречових джерел доказів або їхніх носіїв призначається 

експертиза, яка проводиться аналогічно порядку, передбаченому 

четвертою частиною даної статті, але без участі слідчого (особи, яка 

здійснює дізнання, прокурора, судді, суддів), понятих та інших 

учасників огляду або особистого дослідження. У даній ситуації 

слідчий (інші названі суб’єкти) повинен задокументувати у протоколі 

огляду (особистого дослідження) факт передачі експерту в певних 

межах для дослідження з цією метою місця події або інших речових 

джерел доказів як реального чи ймовірного носія параоб’єктів, що 

відображається й у висновку експертизи, яка має бути розпочата і 

повністю чи частково проведена на місці проведення слідчої чи 

судової дії або у більш сприятливих умовах”. 

Чинну статтю 79 КПК України “Зберігання речових доказів” 

більш обґрунтовано назвати “Порядок зберігання і залучення до 

справи речових джерел доказів” і передбачити в ній чотири частини 

такого змісту:  
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Частина І – “Речові джерела доказів та їхні носії, які доступні 

суб’єктам досудових і судових дій для безпосереднього візуального 

сприйняття і не являють небезпеки для їхнього здоров’я, повинні 

бути детально оглянуті, задокументовані з точки зору індивідуалі-

зуючих їх морфологічних ознак у протоколі огляду чи висновку 

експертизи, по можливості зафіксовані за допомогою фотокінозйомки 

або відеозапису і залучені до справи постановою слідчого (особи, яка 

здійснює дізнання, прокурора, судді) або ухвалою суду щодо 

макроречових і мікроречових джерел доказів або відповідним 

записом експерта у висновку експертизи як додатків до нього 

відносно ультрамікроречових, ультраречових, латентноречових і 

параречових джерел доказів”.  

Частина II – “Усі речові джерела доказів або їхні носії з моменту 

виявлення зберігаються у відповідній упаковці, а поза нею існують 

тільки у процесі огляду, особистого або експертного дослідження і 

при необхідності – інших досудових і судових дій, з детальним 

документуванням усіх здійснених щодо них дій, умов проведення цієї 

роботи, стану їхньої упаковки перед її порушенням і після її 

виконання знову”.  

Частина III – “Параречові джерела доказів і громіздкі речові 

джерела доказів зберігаються у спеціальному приміщенні, яке має 

виконувати функцію спеціальної упаковки, і за наявності можливості 

– у відповідній звичайній упаковці, а речові джерела доказів, що 

швидко псуються, крім того, після залучення до матеріалів справи чи 

висновку експертизи і належного дослідження можуть без шкоди для 

справи бути повернені власникам або передані відповідним 

юридичним особам для реалізації. При неможливості перемістити 

громіздке речове джерело доказів у спеціальне приміщення воно 

зберігається на місці виявлення або в іншому місці. Таке речове 

джерело, а також нерухомі речові джерела підлягають огляду 

(особистому чи експертному дослідженню) і документуванню на 

місці їхнього виявлення із збиранням з їхньої поверхні антиделіктних 

слідів та інших речових джерел доказів, а за наявності можливості – і 

з виготовленням похідних речових джерел доказів”.  

Частина IV – “Речові джерела доказів – документи – залучаються 

до справи постановою слідчого (особи, яка здійснює дізнання, 

прокурора, судді) або ухвалою суду після їхнього детального огляду, 

документування індивідуалізуючих їх морфологічних ознак у 

протоколі, у тому числі за наявності можливості за допомогою 

фотокіновідео-зйомки, а також належної упаковки з моменту їхнього 

виявлення. Зберігаються документи при справі, а якщо це через їхні 
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особливі властивості неможливо, то – в спеціальних приміщеннях, які 

виконують функцію спеціальної упаковки, або у відповідній 

звичайній упаковці”. 

Чинна ст. 76 КПК України “Обов’язкове призначення 

експертизи” повинна бути доповнена п. 6 з таким текстом: “6) з 

метою збирання і подальшого дослідження ультрамікроречових, 

ультраречових, латентноречових і параречових джерел доказів, при 

необхідності – мікроречових джерел доказів”.  

У зв’язку з цим в ст. 75 КПК України “Висновок експерта” 

доцільно додатково передбачити частину ІІ такого змісту: “Експер-

тиза може бути призначена до порушення справи, якщо це переслідує 

мету отримати достатні дані про наявність або відсутність в діянні 

ознак злочину, події злочину або з’ясувати всі інші обставини, які, у 

відповідності зі ст. 6 даного Кодексу, тягнуть за собою відмову в 

порушенні справи”. Нумерацію подальших існуючих частин цієї 

норми треба відповідним чином збільшити.  

Аналогічні вимоги про можливість проведення процесуальних дій 

до порушення кримінальної справи можуть бути передбачені й у 

чинних статтях КПК України, що регулюють процедуру отримання 

зразків та інших матеріалів на експертне дослідження, а також 

порядок проведення виїмки та обшуку, оскільки без указаних дій не 

можна у певних ситуаціях зібрати і дослідити трасосубстанції чи 

документи, щоб з’ясувати все необхідне для порушення справи чи 

відмови з цього питання. Проведення ж усіх видів огляду, особистого 

дослідження, експертизи, отримання зразків та інших матеріалів на 

експертне дослідження і самої експертизи з іншою метою має чекати 

порушення справи, що тягне за собою появу додаткових 

процесуальних гарантій достовірності отриманих у процесі цих дій 

результатів, наприклад участі захисника та інших суб’єктів 

антикримінального судочинства та ін.  

Окрім цього, запропонована процесуальна регламентація роботи з 

речовими джерелами доказів забезпечує безперервність ланцюжка 

процесуального документування, коли трасосубстанції з моменту їх 

виявлення знаходяться у належній упаковці, а поза нею – лише при 

проведенні певних процесуальних дій. 

Виходячи з указаних вимог, громіздкі речові джерела мають 

обов’язково зберігатися у спеціальних приміщеннях, які будуть для 

них специфічною упаковкою. В іншому випадку всі зміни з цими 

речовими джерелами і нерухомими речовими джерелами можна об’єк

-тивно дослідити лише на момент їх первинного огляду, а пізніше 
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стан указаних речових джерел може бути оцінений лише з 

відповідними припущеннями.   

Відповідним чином належить удосконалювати і низку інших норм 

чинного КПК України і Проекту нового КПК, у тому числі й 

процедуру судового огляду та особистого дослідження 

трасосубстанції та огляду документів, інші особливості процесуальної 

регламентації роботи з особистими і речовими джерелами, що 

заслуговує на окрему увагу в спеціальному дослідженні.  

Указані новації мають забезпечити безперервність ланцюжка 

процесуального документування роботи із трасосубстанціями і 

документами, що у контексті особливостей роботи із параречовими 

джерелами доказів і громіздкими речовими джерелами стосувалося, у 

першу чергу, їх упаковки, нею може виступати і спеціальне 

приміщення, а у частині роботи із нерухомими речовими джерелами 

доказів вимагало документування їхніх індивідуалізуючих 

морфологічних та інших значимих для справи ознак на місці, 

застосування при цьому фотокіновідеофіксації та виготовлення 

похідних речових джерел.  

У контексті ж роботи зі всіма іншими видами трасосубстанцій 

останні з моменту їх виявлення мають знаходитися у належній 

упаковці, а поза нею – лише при проведенні певних процесуальних 

дій із детальним документуванням:  

1) стану наявної упаковки речового джерела (цілісність посвід-

чувальних засобів тощо) на початок проведення дії.  

2) всіх тих дій, що були здійснені щодо трасосубстанцій (що саме 

з речовим джерелом робилося, які технічні засоби і методи при цьому 

були застосовані та ін.).  

3) процедури виконання нової упаковки трасосубстанцій по 

завершенні процесуальної дії. 


