Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
____________________________________________________________

Дослідивши у контексті проблем етапізації роботи з особистісними і речовими джерелами в
антикримінальному судочинстві взаємопов’язані питання з приводу визначення сутності власно доказової
концепції доказів, та їх основних і додаткових властивостей, розмежування такого роду відомостей з їх
особистісними і речовими джерелами, уточнення суб’єктів і дій з отримання і форми представлення та
оцінки доказів, С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач та О.С. Тунтула дійшли висновку про те, що
вказані проблеми потребують подальшого розвитку у контексті розвитку традиційної теорії доказів у
полінауковий процедурний напрямок «Теорія антиделіктної інформації», що може бути зроблено у такій
спосіб.
На думку С.А. Кириченка, узагальнення наявних літературних і нормативних джерел з проблем доказів
дає підстави дійти висновку, що існуючі точки зору з приводу сутності доказів та інших різновидів
антикримінальної інформації у загальному плані можна поділити на дві великі групи, до першої з яких,
відноситься дискусія з приводу того, як саме треба розуміти докази у вузькому процесуальному
(законодавчому) значенні, що формувалося окремо від з’ясування сутності інших видів антикримінальної
інформації, мало суто процесуальний аспект і ним переймалися переважно вчені-процесуалісти. Тому даний
підхід умовно доцільно назвати визначення поняття доказів у вузькому (процесуальному) розумінні.
Пізніше поряд з цим переважно вчені-криміналісти започаткували інший підхід до широкого
(криміналістичного, інформаційного) розуміння доказів як певної інформації (відомостей у вигляді
сукупності певних знаків, символів, іншого візуального чи звукового відображення) у контексті інших
різновидів антикримінальної інформації, що у загальному плані можна іменувати вже широке
(криміналістичне, інформаційне) визначення поняття доказів. Кожний з названих напрямків сутності
доказів був представлений по-різному і за обсягом, і за змістом, і за авторським розумінням даної проблеми.
Тому характеристика особистого відношення до кожного з підходів визначення сутності антикримінальної
інформації та її окремих різновидів у контексті формування на цій основі власного варіанта вирішення даної
проблеми виглядає достатньо актуальною і гостро необхідною, особливо, коли достатньо активно
проводиться робота із підготовки і прийняття тексту принципово нового КПК України (1.18).
Але ж редакції існуючого ст. 65 КПК України (1.17) і відповідної ст. 147 Проекту нового КПК України
(1.18) містять в собі надто загальне і недостатньо узгоджене із філософсько-логічними категоріями поняття
доказів, яке не розмежовується з їх джерелами, з діями отримання і формою представлення. Вказаний стан
справ віддзеркалює й існуючі надто різноманітні і суперечливі точки зору, особливо у частині тлумачення
сутності об’єктів, які відображені у ч. 2 ст. 65 КПК України (1.17) та у ч. 2 і 3 ст. 147 Проекту нового КПК
Україні (1.18), видами чи джерелами доказів. Проте поміж цих об’єктів видів доказів практично немає і
лише одна частина з них (речові докази і документи, а також власно потерпілий, свідок, переслідуваний,
експерт та ін.) по суті є відповідно речовими та особистісними джерелами доказів; друга (висновок
експерта, протоколи слідчих і судових дій та оперативно-розшукових заходів з додатками, а також інші носії
інформації щодо цих дій тощо) – процесуальною формою представлення доказів, а третя (показання свідка,
потерпілого, переслідуваного, експерта та ін.) – своєрідним способом передачі доказів як певних відомостей
із пам’яті особистісних джерел до співробітників антиделіктних органів.
Не дивлячись на те, що поняття доказів та доказування як наріжні категорії пізнання і мислення людини
у контексті боротьби з правопорушеннями мають базуватися на відповідних положення логіки як
«философской науки о формах, в которых протекает человеческое мышление, и о законах, которым оно
починяется» науки про (267, с. 3; 307, с. 6 та ін.), останні також не відрізняються достатньою чіткістю і
послідовністю, що в силу різного трактування вказаних категорій у російськомовному і україномовному
виданні (де присутній не тільки історичний розвиток даної проблеми, а й специфіка перекладу філософськологічних основ доказування і доказів) доцільно продемонструвати на прикладі порівняльного викладу двох
наступних, найбільш типових у цьому аспекті, джерел з логіки.
У першому з них, А.О. Старченко пояснює, що «доказательство – это логическая операция обоснования
истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Сам процесс
обоснования нередко называют доказыванием, или аргументацией; в судопроизводстве этот процесс
называют судебным доказыванием» (267. с.214-215). Роз’яснюючи при цьому сутність запропонованого
визначення поняття «доказательство», даний автор підкреслює, що «термин «доказательство» в
процессуальном праве употребляется в двух смыслах: для обоснования фактических обстоятельств,
связанных с существенными сторонами уголовного или гражданского дела (например, угроза обвиняемого в
адрес потерпевшего; оставленные на месте совершения преступления следы и т.д.); для обозначения
источников сведений о фактических обстоятельствах, имеющих отношение к делу (например, показания
свидетелей, письменные документы и т. д.) (267, с. 214-215).
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Аналогічної, але все ж таки іншої позиції дотримується у такому аспекті І.В. Хоменко, для якого
«доказова аргументація – це не що інше, як доведення. Доведення можна визначити як встановлення
істинності тези з використанням логічних засобів за допомогою аргументів, істинність яких вже встановлена.
Формою такої аргументації повинно бути дедуктивне міркування. Теза в цьому випадку – достовірне
твердження» (307, с. 160, 188). Пояснюючи свою позицію, даний автор вже підкреслює, що «термін
«доведення» у логіці й у праві має зовсім різні значення. Якщо в логіці «доведення» – це процес встановлення
істинності тези логічними засобами, то в процесуальному праві цей термін застосовується, принаймні, у двох
основних значенням: 1. Для позначення фактичних обставин, які фіксують суттєві характеристики
кримінальної або цивільної справи (наприклад, погроза обвинуваченого на адресу потерпілого, сліди, які
були залишені на місці вчинення злочину тощо). 2. Для позначення витоків інформації про фактичні
обставини, що стосуються справи (наприклад, заяви свідків, письмові документи тощо)» (307, с. 160-161).
Як бачимо, у двох випадках мова йде про одні і ті ж філософсько-логічні основи доказів і доказування,
проте підхід авторів простежується як однаковий, так і дещо різний, оскільки обидва автори докази
розуміють як процес (дієслово), яке для А.О. Старченка охоплюється терміном «доказательство», котре у
юристів розуміється як іменник (доказ, фактичні дані, відомості про факти тощо), а «аргументация»
рівнозначна «доказыванию» (267, с. 214-215),
У В.І. Хоменко вже аргументація поділяється на доказову і недоказову (307, с. 160-162), а перша з
аргументацій дорівнює доведенню (307, с. 160).
У даному випадку дали про себе знати не тільки історико-формальний розвиток понять, а й особливості
перекладу, коли російськомовний термін «доказательство», який можна розуміти як іменник, і як дієслово, в
україномовному варіанті вже міг поданий лише у контексті дієслова (процес, логічна операція тощо),
оскільки аналогічний іменник має достатньо інший термінологічний вираз «доказ», «докази» тощо.
Окрім цього, обидва автори «доказательство» чи «доказову аргументацію» змішують і звідси, також як і
юристи і законодавство, помилково трактують у контексті процесуального розуміння як доказ і як його
джерела.
Наявна принципова різниця між позиціями вказаних авторів і з приводу структури поняття
«доказательство» чи «доказова аргументація» («доведення»), коли А.О. Старченко у цьому відношенні
пояснює, що «доказательное рассуждение включает три взаимосвязанные элемента: тезис; аргументы
(доводы или основания); демонстрацию. … Тезис доказательства – это суждение, истинность которого
обосновывают в процессе аргументации. … В судебно-следственной доказывают деятельности выдвигают и
суждения об отдельных обстоятельствах преступного события: о личности преступника, о соучастниках, о
мотивах и целях преступления, о местонахождении похищенных вещей и др. В качестве обобщающего
тезиса в обвинительном заключении следователя, как и в приговоре суда, выступает ряд взаимосвязанных
суждений, в которых излагаются все существенные обстоятельства, характеризующие с различных сторон
единичное событие преступления. Аргументы, доводы или основания доказательства – это исходные
теоретические или фактические положения, с помощью которых обосновывают тезис. Они выполняют роль
логического фундамента доказательства и отвечают на вопрос: чем, с помощью чего ведется обоснование
тезиса? В качестве аргументов в различных областях знаний могут выступать различные по своему
содержанию суждения: теоретические положения и эмпирические обобщения; аксиомы; утверждения о
фактах» (267, с. 217-218).
Для І.В. Хоменко «у структурі аргументації … відрізняють: тезу, аргумент, форму (схему). Теза – це
положення, яке необхідно обґрунтувати. Аргументи – це твердження, за допомогою яких обґрунтовується теза.
Форма, або схема аргументації – це спосіб, який застосовується для обґрунтування тези» (307, с. 156). Далі за
текстом ці ж самі положення вказаний автор подає вже трохи в іншому аспекті, оскільки вказує, що «структура
аргументації – теза, аргумент, форма. Теза – це положення, яке необхідно обґрунтувати. Аргументи – це
твердження, за допомогою яких обґрунтовується теза. Форма – це спосіб, який застосовується для
обґрунтування тези» (307, с. 195-196), де, як бачимо, в останньому з варіантів вже відсутнє уточнення форми
аргументації схемою даного процесу.
У той же час, використовуючи позицію обох авторів, варто підкреслити, що більш виваженою
структурою доказування має бути: теза, аргумент, демонстрація. Тоді з процесуальної точки зору логічною
формою доказу є філософсько-логічна категорія «аргумент», коли категорії «аргументація» та
«демонстрація» вже мають означати певні аспекти власне процесу доказування (джерела і дії з отримання і
форму представлення доказів, їх оцінку і використання). Філософсько-логічна категорія «теза» у
процесуальному аспекті означає предмет доказування, що заслуговує на окреме дослідження. Зараз можна
лише зазначити про можливість виділення: а) загального предмета доказування (ст. 64 КПК України);
б) спеціального предмета доказування, який має віддзеркалювати додаткові факти та обставини, які мають
встановити з певної категорії справ, наприклад, у справах про неповнолітніх (ст. 433 КПК України) чи
неосудних (ст. 417 та ін. КПК України), справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів (11, с. 13) та ін.; в) часткового предмета доказування, коли у процесі досудового
слідства і судового розгляду конкретної справи виникає необхідність встановити для правильного
вирішення справи ті факти чи обставини, які не були охоплені загальним чи спеціальним предметом
доказування. При цьому доказові факти, тобто факти та обставини, за допомогою яких доводять обставини
предмета доказування, іноді також потребують доведення, що не перетворює їх в обставини предмета
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доказування, оскільки вони (доказові факти), як правильно наголошують М.А. Чельцов (309, с. 134-135) та
ін. (12, с. 8 та ін.), виступають лише засобом встановлення цих обставин.
У контексті уточнення дій з отримання доказів О.С. Тунтула пропонує ввести таку новітню процесуальну
дію, як «обстеження», особливості нормативної регламентації, якої більш правильно подати через
удосконалення ст. 190 «Порядок проведення огляду», назву якої варто змінити на «Порядок обстеження»,
передбачивши у цій статті шість частин наступного змісту:
Частина І – «З метою збирання і документування стану антиделіктних слідів або ймовірних носіїв
речових джерел доказів, які доступні для безпосереднього візуального сприйняття суб’єктів досудових і
судових дій і не представляють небезпеки для їхнього 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 місцезнаходження головний суб’єкт самостійно чи за допомогою
відповідних фахівців, які залучені у порядку ст. 128-1 даного Кодексу, проводить огляд місця події,
приміщення, місцевості, транспортного засобу, трупа людини, документів, макроречових і мікроречових
джерел доказів, ймовірних носіїв інших речових джерел доказів».
Частина II – «Для з’ясування обстановки і механізму підготовки, вчинення чи приховування певної події
або інших пов’язаних з нею дій, вирішення інших питань, що мають значення для правильного розв’язання
справи і не вимагають залучення спеціальних знань у формі експертизи, або з метою з’ясувати, чи потрібно
для дослідження певних речових джерел доказів залучати спеціальні знання у формі експертизи головний
суб’єкт самостійно чи за допомогою відповідних фахівців, які залучені у порядку ст. 128-1 даного Кодексу,
проводить особисте дослідження місця події, приміщення, місцевості, транспортного засобу, трупа людини,
документів, макроречових і мікроречових джерел доказів, ймовірних носіїв інших речових джерел доказів,
які доступні для безпосереднього візуального сприйняття суб’єктів досудових і судових дій і не
представляють небезпеки для їхнього здоров’я».
Частина III – «Хід і результати огляду та особистого дослідження детально документуються у протоколі
відповідно до огляду та особистого дослідження, при потребі із залученням необхідних технічних засобів
документальної фіксації».
Частина IV – «У разі збігу огляду та особистого дослідження одних і тих же речових джерел доказів за
часом проведення складається єдиний протокол обстеження відповідного об’єкта».
Частина V – «З метою збирання і подальшого дослідження ультрамікроречових, ультраречових і
латентноречових джерел доказів і при необхідності – мікроречових джерел доказів, призначається
експертиза з таким завданням, яка за наявності підстав вказаних у ч. 5 ст. 65 даного Кодексу може бути
проведена до порушення справи і при можливості розпочатися на місці проведення обстеження (огляду,
особистого дослідження), проходити паралельно з ним (оглядом, особистим дослідженням) і завершитися
тут або у більш сприятливих умовах. При цьому в будь-якому випадку головний суб’єкт повинен самостійно
чи за участю експерта, який залучається до обстеження (огляду, особистого дослідження) у порядку ст. 128-1
даного Кодексу, зібрати ймовірні носії вказаних трасосубстанцій із документуванням всіх цих дій, як у
протоколі обстеження (огляду, особистого дослідження), так й експертом у висновку експертизи».
Частина VI – «З метою збирання і подальшому дослідженню параречових джерел доказів або їхніх носіїв
призначається експертиза, яка проводиться аналогічно порядку, передбаченому ч. V даної Статті, але без
участі головного суб’єкта, понятих та інших можливих учасників обстеження (огляду, особистого
дослідження). У даній ситуації головний суб’єкт повинен задокументувати у протоколі обстеження (огляду,
особистого дослідження) факт передачі експерту в певних межах для обстеження з цією метою місця події
або інших речових джерел доказів в якості реального чи ймовірного носія параоб’єктів, що відображається й
у висновку експертизи, яка має бути розпочата і повністю чи частково проведена на місці проведення
обстеження 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 наступного
змісту:
Частина І – «Речові джерела доказів та їхні носії, які доступні суб’єктам досудових і судових дій для
безпосереднього візуального сприйняття і не представляють небезпеки для їхнього здоров’я, повинні бути
детально обстежені, задокументовані з точки зору індивідуалізуючих їх морфологічних ознак у протоколі
обстеження чи у 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 – «Всі речові джерела доказів або їхні носії, за виключенням випадків передбачених ч. III і
ч. IV даної Статті, з моменту виявлення зберігаються у відповідній упаковці, а поза нею існують тільки у
процесі обстеження (огляду, особистого дослідження) або експертизи і при необхідності – інших досудових
і судових дій, з детальним документуванням всіх 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
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відповідній звичайній упаковці, а речові джерела доказів, що швидко псуються, окрім 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
обстеженню (огляду, особистому дослідженню) чи експертизі і документуванню на місці їхнього виявлення
із збиранням з їхньої поверхні антиделіктних слідів та ймовірних носіїв інших речових джерел доказів, а за
наявності можливості – й із 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 обстеження (огляду,
особистого дослідження) і документування індивідуалізують їх морфологічних ознак у протоколі, в т. ч. за
наявності можливості за допомогою фотокіновідеозйомки, а також належної упаковки з моменту їхнього
виявлення. Зберігаються документи при справі, а якщо це через їхні особливі властивості неможливо, то в
спеціальних приміщеннях, які виконують функцію спеціальної упаковки, або у відповідній звичайній
упаковці».
Правильне визначення співвідношення даної процесуальної дії із методами криміналістичного
дослідження, на думку Ю.Д. Ткача, можливе з урахуванням наступної уточненої класифікації методів
криміналістики:
1. Базовий метод дослідження – метод діалектичного матеріалізму.
2. Загальнонаукові методи дослідження: 2.1. Почуттєво-раціональні методи: 2.1.1. Метод спостереження.
2.1.2. Метод опису. 2.1.3. Метод порівняння. 2.1.4. Метод експерименту. 2.1.5. Метод моделювання. 2.2. Логічні
методи: 2.2.1. Метод аналізу. 2.2.2. Метод синтезу. 2.2.3. Метод індукції (від часткового до загального).
2.2.4. Метод дедукції (від загального до часткового). 2.2.5. Метод гіпотези. 2.2.6. Метод аналогії.
2.3. Математичні методи: 2.3.1. Метод вимірювання. 2.3.2. Метод обчислювання. 2.3.3. Метод математичного
моделювання. 2.3.4. Геометричні методи.
3. Криміналістичні методи:
3.1. Власне криміналістичні методи. 3.1.1. Базисні власне криміналістичні методи дослідження:
3.1.1.1. Метод ідентифікації. 3.1.1.2. Метод групофікації. 3.1.1.3. Метод діагностування. 3.1.1.4. Метод
ситуаційного дослідження. 3.1.1.5. Метод класифікаційного дослідження. 3.1.1.6. Метод встановлення
загального джерела походження.
3.1.2. Загальні власне криміналістичні методи: 3.1.2.1. Метод версіювання. 3.1.2.2. Метод панування та
організації роботи по боротьбі зі злочинами. 3.1.2.3. Метод взаємодії у боротьбі зі злочинами різних
суб’єктів. 3.1.2.4. Метод пошуку і розшуку та ін.
3.1.3. Часткові власне криміналістичні методи дослідження: 3.1.3.1. Метод кольороподільної
фотовідеозйомки. 3.1.3.2. Метод контрастної фотовідеозйомки. 3.1.3.3. Метод фізичного моделювання.
3.1.3.4. Метод дактилоскопії. 3.1.3.5. Метод пороскопії. 3.1.3.6. Метод еджескопії. 3.1.3.7. Метод одорології.
3.1.3.8. Метод габітоскопії. 3.1.3.9. Метод словесного чи суб’єктивного портрету. 3.1.3.10. Метод впізнання.
3.1.3.11. Метод фотовідеопортретної реконструкції обличчя людини за її черепом. 3.1.3.12. Метод слідчого
(судового, експертного) експерименту. 3.1.3.13. Методи огляду місця події. 3.1.3.14. Методи обшуку різних
об’єктів. 3.1.3.15. Метод «психологічної пастки». 3.1.3.16. Метод «хімічної пастки». 3.1.3.17. Одорологічний
метод. 3.1.3.18. Антропологічні методи. 3.1.3.19. Антропометричні методи та ін.
3.2. Запозичені спеціальні криміналістичні методи: 3.2.1. Фізичні методи. 3.2.2. Хімічні методи.
3.2.3. Фізико-хімічні методи. 3.2.4. Біологічні методи. 3.2.5. Соціологічні методи. 3.2.6. Психологічні
методи. 3.2.7. Кібернетичні методи та ін.
Сутність методу ідентифікації полягає в ототожненні ознак зовнішньої будови одного твердого тіла чи
певної групи такого роду об’єктів (відбиткоутворюючий об’єкт) за їх матеріально фіксованим
відображенням (матеріальним відбитком, мікровідбитком чи ультрамікровідбитком) на поверхні чи у
структурі іншого твердого тіла (матеріальний відбиткосприймаючий об’єкт) або у свідомості людини
(ідеальний відбиткосприймаючий об’єкт) чи в ототожненні ознак зовнішності людини за їх матеріально
фіксованим відображенням у свідомості іншої людини чи на інших носіях, що дає можливість провести
індивідуальну або групову ідентифікацію відбиткоутворюючого об’єкта (відповідно до конкретного
твердого тіла чи людини або певної їх групи). При цьому іншим носієм відображення ознак зовнішності
людини може бути фото-, рентгено- чи ультразвуковий або лазерний знімок, кіно-, відео- чи
комп’ютерозапис, портрет, скульптурне зображення обличчя тощо.
Під групофікацією розуміється встановлення факту групової (видової, родової) схожості морфологічних
(зовнішньої чи внутрішньої будови) або інших субстанційних (якісно-кількісний склад, фізичні константи
тощо) ознак двох і більше твердих тіл або двох і більше об’ємів сипких, рідких чи газоподібних речовин.
У процесі обстеження можливе застосування кожного з названих методів криміналістики. Проте докази
можуть бути отримані, як правило, через експертне використання базисних власне криміналістичних
методів дослідження. У той же час чинний КПК України передбачає й слідчу і судову ідентифікацію особи
та інших речових джерел шляхом проведення їх процесуального пред’явлення для впізнання.
Перший з етапів послідовності загальної роботи з особистісними і речовими джерелами, на відміну від
варіанта, викладеного в основному тексті даного видання, більш правильно формулювати однаково для обох
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вказаних джерел у такій спосіб: «З’ясування сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із
особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації». Вказані знання взаємопов’язані і
можуть бути у нагоді при роботі з кожним з цих джерел, а особливо при проведенні так званих змішаних
слідчих і судових дій: пред’явлення для впізнання, перевірка показань на місці та ін., які дають можливість
отримувати відомості про значущі для справи факти та обставини одночасно від особистісних і речових
джерел. При цьому у вказаному варіанті під «іншими закономірностями роботи з особистіними і речовими
джерелами» і мають розумітися відповідно до «вивчення особливостей сприйняття, осмислення і передачі
відомостей різними категоріями особистісних джерел» та «вивчення особливостей виникнення речових
джерел різноманітної природи чи виду».
Результати даного етапу роботи з особистісними і речовими джерелами мають складати інформаційнодовідкову основу, версіювання і планування виступати в якості орієнтиру, організація – забезпечувальної, а
документування – засвідчувальної сторони ефективного, раціонального та якісного здійснення кожного із
наступних етапів послідовності роботи з цими джерелами.
У цілому робота з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації має міждисциплінарну процесуальну, криміналістичну та ордистичну природу і має складатися з семи взаємопов’язаних
внутрішньо детальноструктурованих етапів аналітико-практичної діяльності щодо забезпечення
ефективного, раціонального та якісного ведення боротьби зі злочинами.
Сутність, послідовність та інші закономірності роботи з вказаними джерелами є поняттєтворюючою ознакою
дефініцій криміналістики та ордистики, а також процесу антикримінального доказування під яким більш
правильно розіміти основану на з’ясуванні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із
джерелами антикримінальної інформації єдність міждисциплінарної аналітико-практичної законної
діяльності головних суб’єктів по встановленню особистісних і збиранню речових джерел такого роду
відомостей, їх отриманню від вказаних джерел, оцінці і використанню доказів, орієнтуючої та оперативнорозшукової інформації для правильного вирішення справи, а також з версіювання, планування, організації та
забезпечення безперервності процесуального документування кожного із названих етапів даної процедури.
Зрозуміло, що наявні сім етапів послідовності роботи з особистісними і речовими джерелами не могли бути
вказані в даній дефініції у повному обсязі.
Ще складніше їх відобразити при формулюванні поняття криміналістичної та ордистичної науки,
оскільки тут має бути відображена й низка інших достатньо обсяжних за складом поняттєутворюючих
ознак, у першу чергу, щодо сутності і переліку тих складових частин методики боротьби зі злочинами, що
мають розробити кожна з вказаних наук, які саме з даної поняттєутворюючої ознаки і різняться між собою, а
у всьому іншому співпадають.
Не менший за обсяг має бути й відображення у дефініції криміналістики та ордистики у цілому восьми
стадій боротьби із злочинами, тому що дана ознака поряд з іншими відрізняє ці методичні антиделіктні
неправові юридичні науки від інших юридичних наук, які теж опікуються розробкою віідповідних засобів
боротьби зі злочинами: антикримінального права, конфліктології, що має зайняти місце традиційної
кримінології, та ін.
Тому відображення аналізованої поняттєутворючої ознаки при визначенні поняття криміналістики та
ордистики має набути більш лаконічної форми, наприклад, «… на основі пізнання сутності, послідовності та
інших закономірностей роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації
розробляє …».
Особливої актуальності набуває й проблема належної процесуалізації та іншої об’єктивізації отриманих
від особистісних і за допомогою речових джерел до і після порушення справи відомостей, оскільки
недосконале процесуальне та оперативно-розшукове законодавство обумовлює появу різного роду
порушень, коли без проведення експертизи чи інших процесуальних дій не можна отримати відомості,
достатні для порушення справи, а наявність протягом слідства випадків позапроцесуальної роботи з
джерелами значно знижує довіру до отриманих відомостей, ускладнює їх використання в якості доказу.
Усуненню цих перепон сприяє побудована на давній ідеї допуску до порушення справи певних
процесуальних дій запропонована О.А. Кириченком концепція безперервності процесуального
документування роботи із джерелами доказів, подальше удосконалення якої полягає, по-перше, у
допуску до порушення кримінальної справи всіх видів огляду та особистого дослідження, а із санкції
прокурора й будь-якої іншої процесуальної дії, якщо цим самим переслідується мета отримати достатні
докази наявності чи відсутності в події ознак злочину або обставин, що виключають провадження по справі.
Даний підхід надає можливість: а) усунути суперечність між положеннями ч. 1 ст. 65 КПК України, яка
називає доказами лише фактичні дані, що отримані у визначеному Законом порядку, та ч. 2 даної норми і
ч. 3 ст. 66 цього ж кодексу, які допускають протоколи з додатками за результатами оперативно-розшукових
заходів в якості джерел такого роду даних, а самі фактичні дані – як докази у кримінальній справі. Порядок
же проведення такого роду заходів є негласним і передбачений низкою таємних підзаконних наказів низки
правоохоронних органів; б) удосконалити концепцію безперервності процесуального документування
роботи із особистісними і речовими джерелами доказів, коли до порушення справи із моменту виявлення
такого роду джерел у наявності буде низка передбачених КПК України дій із достатнім ступенем
процесуальних гарантій достовірності отриманих доказів.

77

Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По-друге, все розмаїття трасосубстанцій (за винятком нерухомих, громіздких і тих, що швидко псуються,
з яких виготовляють похідні речові джерела, або які переносять у спеціальні приміщення як своєрідну
упаковку) з моменту їх виявлення мають бути у належній упаковці, а поза нею – тільки при проведенні
процесуальної дії із документуванням стану наявної упаковки, всіх щодо них дій і процедури виконання
нової упаковки. По-третє, існуючий порядок використання у доказуванні результатів негласних заходів
(ч. 2 ст. 65 і ч. 3 ст. 66 КПК України), що сприйнято й п. 2 ст. 147 і п. 4 ст. 148 Проекту КПК від 12.10.2005 р.,
який підтримують В.В. Гмирко, Е.О. Дидоренко, Є.Г. Коваленко, О.П. Кучинська, М.А. Погорецький,
О.Б. Солов’йов, В.М. Тертишник, А.А. Чувільов та ін. та удосконалюють Ю.П. Аленін, А.І. Долгова,
О.А. Кириченко, В.Т. Маляренко, С.М. Стахівський, В.В. Тіщенко та ін., визнається в якості другого після
експертизи випадку порушення принципу безпосередності кримінального судочинства, який має й значно
менший обсяг процесуальних гарантій захисту прав і свобод людини, її честі і гідності. Звідси пропонується
поетапна кодифікація міжвідомче розрізненого законодавства про ведення негласної діяльності: спочатку
узгоджена із зацікавленими відомствами настанова із проведення даної діяльності, потім таємний закон і,
врешті-решт, Оперативно-розшуковий кодекс. Даний кодекс стане виключенням із принципу загальної
доступності законів, має мати структуру аналогічну іншим процедурним кодексам, поділ особливої частини
на розділи щодо рівнів допуску по роботі із таємними документами та виклад у кожному із них вичерпного
переліку, підстав, суб’єктів і детального порядку проведення негласних заходів відповідного рівня
таємності.
Виходячи з викладеного, виглядає не виваженою й позиція авторів Проекту КПК від 10.03.2009 р., в
якому главою 19 передбачає так звані «негласні розшукові слідчі дії», що є небезпечним кроком до злиття
процесуальної та оперативно-розшукової діяльності і, як наголошує С.М. Стахівський, уже мало місце в
історії нашої держави, результати виявилися трагічними: фальсифікація, беззаконня, насильство, тисячі
понівечених доль.
Розгляд проблем видової сутності допущених у кримінальне судочинство відомостей дозволив побачити
різні підходи. Проте визнаним є положення про те, що тільки на підставі належно оцінених доказів може
ґрунтуватися рішення головного суб’єкта про винуватість чи невинуватість особи. При цьому не можна
виключити роль орієнтуючої та ордистичної інформації у формуванні закріпленого ч. 1 ст. 67 КПК і
ґрунтовано дослідженого (Ю.М. Грошевий, Є.Д. Лук’янчиков, П.А. Лупінська, С.М. Смоков та ін.)
внутрішнього переконання головного суб’єкта про прийняття проміжних рішень з приводу затримання
підозрюваного, пред’явлення обвинувачення та ін., оскільки тут ще є можливості у досудовому чи судовому
слідстві підтвердити або спростувати такого виду відомості процесуальними засобами. Вагома роль
орієнтуючої та ордистичної інформації і при прийнятті рішення про проведення певної процесуальної
(досудової, судової, експертної) дії з метою підтвердити або спростувати ті чи інші сумніви, що виникли у
процесі оцінки певного доказу або їх сукупності. Тому видовий поділ антикримінальної інформації має бути
представлений при оцінці і використанні доказів також ордистичною та орієнтуючою інформацією.
Різновидом останньої є процесуальні недоказові відомості, в яких відсутні інші, окрім законності, юридичні
властивості доказів (С.М. Стахівський та ін.).
Розвиток традиційної теорії доказів у полінауковий процедурний напрямок «Теорія антиделіктної інформації»
потребує проведення й іншого цілеспрямованого дослідження проблем роботи з особистісними і речовими
джерелами в антикримінальному та в інших видах судочинства.
Автори даного видання розраховують на активність опонентів і конструктивну дискусію у контексті
подальшого розвитку викладених положень теорії антиделіктної інформації.
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