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повсюджуються загальні правила перевірки та оцінки 
доказів (ст. 67 КПК).

Оскільки частіше всього документами-доказами є 
письмові документи, то криміналістичні правила їх 
огляду такі: 1) дбайливе ставлення, особливо до ветхих; 
2) огляд слід проводити при оптимальному освітленні 
(наприклад, огляд документа при косо падаючому світ-
лі з метою виявлення слідів підчистки); 3) документи 
не слід піддавати тривалому впливу світла, вологи, ви-
сокої температури, аби уникати істотних змін їх влас-
тивостей; 4) оглядається як лицева, так і зворотна сто-
рона; 5) на ньому, крім відомостей, можуть бути різні 
інші сліди (рук, запаху, підробки тощо); 6) не слід пе-
регинати документ, а якщо він уже перегинався, то не 
перегинати по нових складках.
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питу (поштовим конвертом, наприклад), документи, 
подані учасниками процесу – їх клопотаннями про до-
лучення документа до справи і, усі вони, постановою 
слідчого (постановою (ухвалою) суду) про долучення 
цих документів як кримінально-процесуальних дока-
зів (ст. 83 КПК).

Перевірка документів за ознаками, що витікають 
із правил належності та допустимості, одночасно слу-
жать гарантією їх достовірності. За такими правилами 
здійснюється їх перевірка в кожній окремій стадії про-
цесу, де вони в сукупності з іншими доказами виступа-
ють підставами-аргументами для прийняття законних 
та обґрунтованих процесуальних рішень.

Упродовж усього руху справи в процесі збирання, 
перевірки та оцінки документів як доказів необхідно 
постійно дотримуватися криміналістичних правил ро-
боти з ними і у першу чергу при огляді.

У зв’язку із різноманітністю носіїв документальної 
доказової інформації, ці правила в першу чергу за-
лежать від фізичних особливостей носія. Криміналіс-
тична наука та практика напрацювали правила пово-
дження з кожним із їх видів. Єдине спільне правило 
– це мусять бути, по можливості, оригінали, хоча закон 
допускає й копії. Наприклад, нотаріально посвідчена 
копія документа має те ж правове значення, що й сам 
документ. Або, закон дозволяє захиснику запитувати 
і одержувати документи чи їх копії від громадян та 
юридичних осіб (п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК) та надає право 
подавати їх як докази (ч. 2 ст. 66 КПК). А такі докумен-
ти, як вироки, приєднуються до справи, із зрозумілих 
причин, тільки в копіях.

Так чи інакше, визнання за копією статусу докумен-
та залежить від того, як, ким й при яких обставинах він 
був отриманий чи поданий. У випадку сумнівів щодо 
адекватності відомостей копії документа і його оригі-
нала, слід витребувати і дослідити оригінал, оскільки 
жоден із належних до справи документів, не має на-
перед установленої сили і на документи-докази роз-
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Обов’язковою умовою в цьому плані є те, що відносно  
до кумента-доказу завжди мусить бути відоме його 
дже рело – автор чи виконавець. Особливо це стосується 
особистих документів, навіть тих які не мають підпису.

Анонімний документ в жодному випадку не може бу-
ти визнаний допустимим, оскільки неможливо переві-
ри ти ні інформації, яку він містить, ні надійності пер-
шоджерела цієї інформації. Тому анонімні документи 
по винні постановою слідчого виключатись із процесу 
до казування. При огляді ж документа із сумнівним ав-
торством, навпаки, бо в цьому випадку необхідна пере-
вір ка авторства чи виконавства шляхом проведення 
до питу автора чи виконавця, при необхідності, шляхом 
приз начення почеркознавчої або авторознавчої екс-
пертизи.

Що стосується офіційних документів, то в процесі їх 
огляду, окрім усього іншого, слід перевіряти чи містять 
вони усі необхідні реквізити (назву, місце і дату скла-
дання, штамп, печатку, підпис належної особи тощо) і 
в залежності від встановленого, на тих же підставах і в 
такому ж порядку як щодо особистих, вирішувати пи-
тання про визнання їх допустимими чи недопустимими.

Огляд документів як окремі слідчі (ст. 191 КІІК) та 
судово-слідчі (ст. 314 КПК) дії здійснюється за такими 
ж правилами із цією ж метою, що й в процесі їх збиран-
ня. Щодо судового розгляду в законі прямо указано, що 
„документи, що є доказами в справі, повинні бути огля-
нуті або оголошені” (ст. 314 КПК). Проте в плані допус-
тимості при такому огляді необхідно обов’язково до-
сліджувати шлях та спосіб поповнення справи кожним 
документом-доказом окремо. В справі не повинно бути 
документів-доказів, невідомо як потрапивших туди. 
Це означає, що стосовно документів, зібраних при про-
веденні тих чи інших слідчих дій процесуальний шлях 
появи їх у справі має бути відображеним в протоколі 
цієї слідчої дії, документ, отриманий за запитом, має 
бути підтвердженим копією запиту і відповідним су-
провідним або іншим документом про виконання за-
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колу (ст. 190 КПК) слід ознайомитися із його змістом на 
предмет належності до справи, тобто, чи стосується ін-
формація обставин предмета доказування даної справи, 
оскільки від цього залежить, є чи немає сенсу в подаль-
шій роботі з ним. Для цього письмовий документ необ-
хідно уважно прочитати і проаналізувати його зміст, 
при потребі – з участю спеціаліста. Якщо зміст докумен-
та з очевидністю, безвідносно до інших доказів, нічого 
не підтверджує і не спростовує у справі (нейтральний), 
слідчий має винести постанову про визнання такого до-
кумента неналежним до справи, та, аби її не „засмічу-
вати”, в разі подання документа, відмовити в клопотанні 
про приєднання його до справи, а в разі витребування – 
про повернення адресатові. Коли ж неналежність доку-
мента встановлюється за результатами його огляду під 
час виїмки, обшуку, огляду місця події чи інших слідчих 
дій, він не вилучається, але це має бути відображено в 
протоколі відповідної слідчої дії.

Первинний огляд документів, у яких інформація за-
кріплена в інший спосіб, з’ясування їх змісту на пред-
мет належності здійснюється адекватно цьому способу. 
Так, вивчення інформації, знятої з каналів зв’язку (ч. 
4 ст. 187-1 КПК), при аналогічній процесуальній про-
цедурі, слідчий здійснює шляхом її прослуховування. 
Якщо в інформації відсутні дані, що мають доказове 
значення, носій знятої інформації визнається постано-
вою слідчого доказом неналежним, не вилучається і не 
приєднується до справи.

Інколи при огляді документа з’ясовується, що зна-
чення має не лише формація, відомості, які він містить, 
а й його індивідуальні ознаки, в силу яких він стає не-
замінним і які відповідають ознакам речового доказу 
(ст. 78 КПК). Такі двоякі доказові властивості докумен-
та мають бути розмежовані у протоколі огляду, а сам 
документ приєднаний до справи і як документ в смислі 
ст. 83 КПК, і як речовий доказ (ст. 78 КПК).

Наступне правило огляду документа – дослідження 
його на предмет допустимості.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Автор наукових статей даного збірника, доцент, кан-
дидат юридичних наук, завідувач кафедри правосуддя та 
кримінально-правових дисциплін правничого факультету 
Національного університету „Острозька академія”, По-
пелюшко Василь Олександрович, здобув вищу юридичну 
освіту на юридичному факультеті Львівського державно-
го університету ім. Івана Франка у 1976 році. Ще під час 
навчання в університеті, у квітні 1976 року був обраний 
народним суддею в Казахстані і пропрацював на цій по-
саді до 1980 року, до вступу в аспірантуру заочної форми 
навчання Інституту держави і права Академії Наук СРСР 
(м. Москва) та переходу на роботу в Україні в адвокатуру. 
У 1984 році він виконав під керівництвом доктора юри-
дичних наук, професора Олександра Михайловича Ларі-
на та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук.

Поєднуючи практичну роботу з науковою діяльні с тю, 
В. О. Попелюшко виступив одним із ініціаторів ство рення 
та фундаторів адвокатури України і спілки ад вокатів 
України, являвся членом першого Правління Спіл ки ад-
вокатів України, головою її комісії з питань ад вокатської 
майстерності, двічі поспіль входив до скла ду Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури при Ка бінеті Міністрів 
України, очолював Кваліфікаційно-дис циплінарну комі-
сію адвокатури Хмельницької області. Занесений у Чер-
вону книгу адвокатури України.

З часу заснування правничого факультету Національ-
ного університету „Острозька академія” (1996 р.) Василь 
Олександрович почав поєднувати практичну та наукову 
роботу з викладацькою, ставши першим викладачем-
організатором правничого факультету.
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Колом його наукових інтересів є проблеми криміналь-
ного процесу, кримінального права, адвокатури та судоу-
строю, а науковим доробком понад 60 наукових статей та 
науково-методичних матеріалів; три монографії – „Пред-
мет доказування в кримінальному процесі (кримінально-
процесуальні та кримінально-правові аспекти)” (2001 р.), 
„Мала” судова реформа в Україні та захист прав грома-
дян” (2003 р.) (перевидана у 2006 р. і рекомендована Мі-
ністерством освіти і науки України як навчальний посіб-
ник для студентів вищих навчальних закладів), „Предмет 
захисту і його доказування в кримінальній справі” (2005 
р.); навчальний посібник „Судовий розгляд кримінальної 
справи” (2003 р.) (перевиданий та рекомендований як та-
кий для студентів вищих навчальних закладів України 
Міністерством освіти і науки України у 2006 р.).

Видання даного збірника наукових статей автора ініці-
йоване студентом правничого факультету Національного 
університету „Острозька академія” з метою забезпечен-
ня зручності у користуванні ними в процесі навчання та 
при написанні поточних і випускних наукових робіт.

У збірнику поміщені наукові статті з проблем кри-
мінального судочинства та захисту в кримінальному 
процесі  Ук раїни, які на сьогодні не втратили своєї акту-
альності та  в яких висунені пропозиції автора були вра-
ховані зако но давцем України, наприклад, пропозиція про 
повну та обов’яз кову фіксацію судового процесу техніч-
ними засобами, яка набула статусу однієї з основних кон-
ституційних засад судочинства (п. 7 ч. 3 ст. 129 Конститу-
ції Украї ни).

Статті у збірнику подані в оригіналі. Тому, при роботі 
з ними необхідно зважати на час публікацій та чинне тоді 
законодавство.

Висловлюємо щиру вдячність Галайчуку Віталію Ми-
колайовичу, Голяці Ігорю Віталійовичу, Калюшику Рус-
лану Івановичу та Цвяку Борису Борисовичу за меценат-
ську допомогу.

Від укладача.
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ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ 
ТА ЇХ ПРИЄДНАННЯ ДО СПРАВИ

Матеріали ІХ Всеукраїнської на у-
ково-практичної конференції „Верховен-
ство права у процесі державотворення та 
захисту прав людини в Україні” (30 – 31 
травня 2008 року). – Острог: Видавни-
цтво Національного універ¬ситету „Ост-
розька академія”, 2008. (С. 277 – 280).

Розрізняються два види огляду документів: 1) огляд 
як спосіб збирання та процесуального закріплення до-
кументів; 2) огляд як слідча та судова дія по їх дослід-
женню. В той же час існує три шляхи поповнення мате-
рі алів справи документами-доказами: 1) вилучення при 
проведені тієї чи іншої слідчої або процесуальної дії; 2) 
витребування; 3) подання учасниками процесу або будь 
якими іншими особами. Далі, за способом закріплення 
інформації вони є: 1) письмові; 2) графічні (схеми, графі-
ки, ескізи, креслення); 3) технічні (фото-, ві део-, аудіо-
запис); 4) отримані шляхом факсимільного,  електронно-
го зв’язку тощо; 5) у вигляді програмного за безпечення 
для комп’ютерів, текстового змісту файлів  то що. Наре-
шті, вони можуть бути: 1) офіційними; 2) не офіційними 
(особистими). Тому для оптимальної орга ні зації кримі-
налістичної та процесуальної роботи з до кументами слід 
враховувати всі ці характеристики од ночасно, спрямо-
вуючи її на з’ясування їх належності, допустимості, а в 
кінцевому результаті – достовірності.

При огляді документа, незалежно від способу його 
отримання, закріплення інформації тощо, перш за все, 
із участю понятих та складанням відповідного прото-
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