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розвитку законодавства.
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процесі.
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Кримінально-процесуальний кодекс Республіки
Таджикистан
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки
Туркменістан
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки
Узбекистан
Кримінальний процесуальний кодекс України
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КПК УРСР 1922 р.

-

КПК УРСР 1927 р.

-

КПК УРСР 1960 р.

-

КПК Франції

-

КПК Швейцарії

-

КС України
КУ
КУпАП

-

МВС
Місце події
МОЗ
НАБУ
НПУ
НСРД
ОГП
ООН
ООС
ОРД
ОРЗ
ПДР
ПВСУ
ППВСУ
СБУ
СВ
СНД
СРД
СРСР
США

-

Кримінально-процесуальний кодекс Української
радянської соціалістичної республіки 1922 р.
Кримінально-процесуальний кодекс Української
радянської соціалістичної республіки 1927 р.
Кримінально-процесуальний кодекс Української
радянської соціалістичної республіки 1960 р.
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки
Франція
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки
Швейцарія
Конституційний суд України
Конституція України
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення
Міністерство внутрішніх справ України
Місце вчинення кримінального правопорушення
Міністерство охорони здоров’я
Національне антикорупційне бюро України
Національна поліція України
Негласні слідчі (розшукові) дії
Офіс Генерального прокурора
Організація Об’єднаних Націй
Операція Об’єднаних сил
Оперативно-розшукова діяльність
Оперативно-розшукові заходи
Правила дорожнього руху
Пленум Верховного Суду
Постанова Пленуму Верховного Суду
Служба безпеки України
Слідчий відділ
Співдружність Незалежних Держав
Слідчі (розшукові) дії
Союз радянських соціалістичних республік
Сполучені Штати Америки
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ВСТУП
Діяльність слідчого напряму пов’язана зі збиранням доказів, їх перевіркою
й оцінкою щодо кожного окремо взятого кримінального провадження у
встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку із
дотриманням визначених Основним Законом прав і свобод людини. Додатковою
гарантією їх забезпечення при ухваленні рішення у кримінальному провадженні
є те, що суд під час судового розгляду досліджує докази безпосередньо.
Відповідно, якщо зібрані під час досудового розслідування докази не були
перевірені судом, вони не можуть стати обґрунтуванням для винесення вироку.
Процес розв’язання питання допустимості доказів неоднозначний і
потребує індивідуального підходу в кожному окремо взятому випадку. Зокрема,
суд, приймаючи рішення про допустимість доказів, має зважати на обставини,
серед яких: отримання доказів відповідними суб’єктами та дотримання ними
визначеного КПК України порядку отримання й фіксації доказів, отримання
доказів із належного джерела та ін. Важливим аспектом є те, що суд повинен
врахувати значення кожного окремо взятого доказу для встановлення обставин
справи. Особливої ваги це твердження набуває у разі часткового визнання
доказів недопустимими, оскільки суд досліджує лише допустимі докази й
визначається, яке з рішень у кримінальному провадженні на їх підставі можливо
прийняти.
Актуальність зазначеної тематики у світлі кримінальних процесуальних
досліджень обґрунтована стрімкими законодавчими змінами, впровадженням у
систему кримінального процесу багатьох нових інституцій, покликаних сприяти
більш

ефективному

та

швидкому

виконанню

завдань

кримінального

провадження, а також наявними проблемними питаннями, пов’язаними з
недостатньою нормативною

визначеністю окремих елементів інституту

доказування, та необхідністю їх розв’язання.
В монографічному дослідженні запропоновано звернути увагу на явище,
що безпосередньо стосується як стадії досудового розслідування, так і судового
розгляду,

оскільки

питаннями

належності,

допустимості

доказів

у
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кримінальному процесі пронизана наскрізь уся кримінальна процесуальна
процедура.
Тож, на підставі аналізу слідчої практики та крізь призму судових рішень
дослідження зазначеної тематики охоплює собою:
1)

вивчення розвитку та становлення наукових концепцій визнання

доказів недопустимими (зокрема його законодавчого регулювання) з одночасним
узагальненням наявних у науці підходів до тлумачення відповідного поняття та
виокремлення його як критерію оцінки доказів у кримінальному процесі;
2)

з’ясування сутності дотримання процесуальної форми отриманих

доказів, їх належного збирання (в частині суб’єкта, що здійснює таку
діяльність, джерела, з якого їх отримують, та способів, якими їх вилучають);
3)

виокремлення

результаті

процесів

оперативно-розшукової

використання
діяльності

доказів,
та

отриманих

негласних

у

слідчих

(розшукових) дій, а також забезпечення їх допустимості на етапах
повідомлення особі про підозру та закінчення досудового розслідування, а
також їх відповідна оцінка у судовому провадженні;
4)

унормування порядку збирання й використання доказів, розміщених

на електронних носіях;
5)

дослідження

недопустимими

за

процесуального

кримінальним

порядку

процесуальним

визнання

доказів

законодавством

країн

пострадянського простору та окремих європейських держав;
6)

визначення особливостей застосування міжнародних актів та

рішень Європейського суду з прав людини в процесі доказування в кримінальному
провадженні.
Убачаємо,

що важливість вивчення

теоретико-практичних питань

визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі на підставі аналізу
слідчої практики та крізь призму судових рішень дістає свій прояв у кількох
взаємопов’язаних аспектах, які висвітлюють порушену проблематику в різних
площинах, надаючи нашому дослідженню більш комплексного характеру.
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Перш за все, слід відмітити, що діяльність слідчого під час досудового
розслідування повинна відповідати визначеним КПК України загальним засадам
кримінального провадження. Які є підґрунтям для усвідомлення європейських
стандартів щодо процесу доказування в кримінальному провадженні. В
приорітеті чого є «захист особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження, тощо» 1. З цим пов’язаний соціальний аспект
дослідження.
Віддалення від усталеного догматизму щодо дослідження правової
сутності сторін кримінального провадження в процесі доказування, свідчить про
необхідність використання аксіологічного підходу.
Зазначене в комплексі вказує на необхідність у дослідженні нормативноправових актів, якими унормована процедура доказування в кримінальному
провадженні з метою розробки рекомендацій щодо їх удосконалення. А також
повноважень

слідчого

при

дослідженні

всіх

обставин

кримінального

провадження та оцінці доказів з точки зору належності, допустимості,
достовірності. Чим проявляються нормативно-правовий та правозастосовний
аспекти монографічного дослідження.
Визначена
необхідністю

проблематика

комплексного

насамперед

дослідження

гостро

ставить

кримінального

нас

перед

процесуального

законодавства (і чинного законодавства загалом), наукових думок і позицій
учених, зважаючи на доктринальні положення кримінального процесу та аналіз
матеріалів судової практики, з метою з’ясування проблемних питань у галузях
загальнотеоретичних основ визнання доказів недопустимими, правових підстав
(критеріїв) їх допустимості та теоретико-прикладних аспектів їх використання в
процесі обґрунтування процесуальних рішень.
У презентованій монографії на підставі комплексного вивчення наукового
матеріалу, аналізу практики реалізації положень чинного КПК України в процесі
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 9–10, №11–12, № 13.Ст. 88.
1
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доказування у кримінальному провадженні, опрацювання рішень суду і
прецедентної практики Європейського суду з прав людини систематизовано,
акумульовано та узагальнено наявні теоретичні й практичні проблеми, що
виникають у процесі доказування в слідчих підрозділах Національної поліції
України під час здійснення досудового розслідування і запропоновано шляхи їх
розв’язання.
Проаналізовані позиції уможливили формування комплексних теоретикопрактичних висновків, що полягають у рекомендаціях і напрямах удосконалення
інституту доказування в кримінальному процесі України.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Кримінальний
процесуальний кодекс
України

Складові успіху у
кримінальному процесі.
Видання друге

Використання
недосконалостей
судової практики для
посилення позиції
захисту у
кримінальному процесі

Негласні слідчі
(розшукові) дії.
Науково-практичний
посібник

Апеляційне
оскарження вироку
суду. Практичний
посібник

Загальні питання
розуміння і
застосування практики
ЄСПЛ. Том 1

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

