
акті. Така ;(е'І'а;Іі:шІ(і~І, на наІІІУ іІумку, t-: :ші1ною, ан окре\Н1Х ниІш;(ках 

НОНа 3)'МОН.-ІКН-: р~І:І нениріІІІеЮ1Х ІІрОІІе<.:уа...ІЬЮ1Х Ш1ТаНЬ. 3а3Начене 

<.:НііІЧИТЬ І ІрО необхііІНіСТЬ ННе<.:еНЮІ 3VІіН у ЧИННе 3аКОН(ЩаНСТНО, }ІКі ІЮ

ВИННі бути спрямовані на спрощення чи уніфікаuію проuесуа .. 1ьного 
порядку висунення остаточного обвинувачення в обвинува.:-JЬНО:\tу акті. 

ЛУКАШЮНА 1: В. 

Напітrа.tьrшй упіверсrrтет <•О;r:еська юри;::rичrrа ака;r:е:мія», 

,;:юпснт кафс;r:ри кримінального процесу 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАдЖЕННІ 

В науІІі КрИVІіНаJІЬНОІ"О ІІрОІІССуа;ІІ:.НОІ'О І Іра натаН ІІраКТИІІ.і ІІОН}ІТ'І'}І 

«пред:\'rет доказування,> є досить уста.:-JеНІІ:\'І, а от шодо швначення цього 

поняття, структури, навіть необхідності визначення у чинному законо

.Jаnстnі пере.:-Jіку обстаnип, які ск.:-Jадають пре.J:\1ет .Jоказуnаппя, nиc .. lon
_:-Jeпi різні .Jумки . .Зокрема, Л. М. Лобойко та О. А. Бапчук, шипачаючи 
ІІре,Т(VІСТ іЮКа:1уНаНЮІ ИК КО.ІО оf>стаНИН, ІІІ О ІІііІJІ}ІІ'аІОТЬ J(OKa3yHaHHIO у 

КрИV11ІІа;ІІ>ІІИХ СІІранах, JаJІІ<ІЧаІОТІ>, 1110 рСІ'JІа\ІІСІІТУІІаТИ у KpИMllla.II>

IIOV1Y ІІрОІ(еСуаJІІ>ІІОМУ JaKOIIOJ\(11\LTIIi ІІОІ\ІН1і1 ІІСреJІіК оf>стаІІИІІ, 1110 С 

о6он\І:1КОНИМИ ll,..l\--1 НСТаНОН..ІІСНЮІ у КОЖНЇЙ <.:ІІраНЇ, НС\ЮЖ.ІІИНО, ОСКЇ.ІЬ

КИ кожна криміна.Іьна <.:І Іра на t; уніка;Іьною 3а «наGоро\Р) оGстанин, ~Ікі 

треба nстапоnити . .Ja.:-Ji аnтори nе.J)'ТЬ :\юnу про те, шо сторопи кри:\tі
нального пронацження самостійно визначають ко .. 1о питань, шо є необ
хідними ..J..lЯ дос .. 1ідження. Шо вони мають на увазі під <<КОЛО:\f питань,> 
..J.:-Jяцослі.Jжеппя, пе nизпачепо [1. с. 171, 173]. 

Не :ИОЖІІа пе ПОГО..JИТИСЬ З <ШТОраМИ ni..JIIOCIIO упіка.:-JЬІІОСТі КОЖІІОГО 
11ронаюкснн~І (кожної <.:ІІрани), но на Ію;ІиІ-ш-: н ТО\1)', 1110 Gу;Іь-~Іка ІЮіІЇ}І 

ні;(Gуна;шоІ у ненному \1іс11і, н ІІснниі1 час, конкретні особи нчиню1и 

ІІенні іІЇЇ, ксруна.-ІИ<.:h СНОЇ\Н1 \ЮП1На\Н1 ТОІІ(О. Можна <.:Ка3аТИ, 11~0 КОЖ

НИЙ з.:-Jочин (кримінальне правопорушення) є неповторним, a.:-Je це не 
заважає в законоцавстві (ч. 1 ст.2 КК України) та науці кри:\tіна .. lьного 
праnа :шстосоnуnати поняття ск.:-Jаду 3"1очипу, пі.J яки:\t розуміють сукуп

ність nизпачепих закопо:и оишк, шо характеризують суспі:-JьІю пебез
ІІечнс J(Ї~Інн~І ~Ік 3;ючин. /1.-І~І топ), ІІ(о6 ІІрани;Іьно :шстосунати нор\1)' 

КрИVІіна;ІІ:.НОІ'О VІатсріа.;ІhНОІ'О ІІрана, НСО6Хі,Т(НО НСТаНОНИП1 фаКТИЧНі 

оGстаНИНИ, на ИКі. так би \ЮНИТИ, НШ<JІа.іШЄТhС~І СХСVІа- СК~Іа,Т( 3JІОЧИНУ, 

зав.аяки чому :\'южна зробити висновок про те, чи ма.т1о :v~icue посягання 

на захищуваний норма:\'ш кри:\'Ііна .. 1ьного права об'єкт, яке саме .аіян
пя було nчипепе, чи :\1істить nопо ознаки об'сктишюї сторопи (.Jії чи 
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Gс:щіилhністh, ІІсрслGачсні конкретною норVІою криміншІhного 11рана, 

суСІІіJІhНО НС6С3ІІСЧНі нас.Іі;LКИ, ІІрИЧ~ІННИ~і :ш'и~ЮК МіЖ ;~і~ІНН~ІМ та на

слілкаVІИ), чи нчинснс такс,Іtі~Інн~І осоGою, ІІLО VІає о:1наки суG'єкту 3ЛО

чину (осудна чи обмежено осудна особа, яка досягла віку кримінальної 

відпові;:rа.1ьності), яка фор:ма та вrц вини, мотиви, якими керува.1ася 

особа тощо. 

Отже, пре.J:\tет доказування. визпачепий ст. 91 КПК- це узагаль

нена схема тих обставин, які необхідно ветапоnити у кожrю1tу проnа
лжснні. Зміст оGстанин Gу,т(с рі3НИVІ н 3а;1сжності нііL ТОІ"О, ІІ(о;ю ~1коп1 

3Ж1ЧИНУ :щi{kHIOEThC~I ІІрОІШJ(ЖСНН~І. 

Очеви.Jно, шо в ст. 91 КПК визначені обставини, які складають 
кінцеву мету ;:rоказування. Крі:'ІІІ uих обставин у криміна.1ьно:му про

nа;:rжеппі доводиться вставоnлювати і інші обставини та факти - факт 

перебувапня підозрюваного па місці nчипешrя злочину, факт погро3 

його па адресу потерпі.1ого тошо. Такі обставини і:мепують проміжпи
ми aGo ;юка:юними факта\Н1. Практично iLO Іtіr:-:ї І11УІІИ можна нк.нючити 

неі Ті оGстаНИНИ, ~ІКі HCTi:IHOНJIIOIOThC~I на ІІіJ(СТаНі НСІІІJИМИХ }(ОКі:і3іН. J\i 
обставини та факти не є кінцевою :метою доказування, але на їх пі.J

ставі згодо:м можна встановити обставини, пере.Jбачені ст. 91 КПК. Ще 
одна група обставин, які .Jово;:rиться доказувати у кримінальному про

nа;:rжеппі- допоміжні факти. Ue обставини, за ;:rопомогою яких мож
на ветапоnити достовірність паяшшх доказів, або відшукати додаткоnі 
}(ОКі:ІJИ- факт ТОІ'О, ЩО сві;LОК, ~ІКИі1 :НІ<іХО)LИВС~І ІІі:\ ІІСВІІіЙ Ві}(СТШІі Ві,Іt 

МіСІІ,И ІІО;LіЇ, МіІ· (aGo ІІС _\1іІ') ЧУТИ IJOJMtmy ІІі;LОJІJІОІШІІОП1 -3 ІІОТСрІІі.ІІІ1М, 

Gачити ,т~ії 11і;~о3рюнаного, факт :~нахtщжснни на VІісці Ію;ф 11снних ociG, 
икі можутh Gути никликані ик сні;(ки тоІІ~о. 

8~13НаЧИТИ КОНКрСТНИ{і ІІСрСJІіК ІІрОМіЖНИХ та іlОІІОМіЖНИХ фактін 

не:мож.тшво, він за.1ежить від особ.1ивостей кожного кримінального 

провадження, особливостей розслідування та розгляду справи, а.1е їх 

об'с;:rпус одне- nci nопи пов'я3апі з тими обстаnиrrами, які ск.тrадають 
кінцеnу мету ;:rоказуnашrя. Про:\tіжпі (дока.зоnі) факти дають підетаnи 

д:-1я припущення про наявність по;:rії злочину та nчипешrя його певпою 

осоGою, }(ОІІОміжні факти ;ttвно;Іиютh 11срснірити лока3и, на ІІі.Іtстані 

~І ких можна 3роGити ниснонки 11ро на~Інністn оGстанин, ~Ікі ск..ІІа,Іщютn 

кінцеву мету доказування, та проміжних фактів, дозволяють відшукати 

нові докази для встановлення зазначених обставин та фактів. Оскі.1ьки, 

па пашу ;:rумку, пре;:r:мет дока 3уваrшя шопочас всі факти та обставини, 

які необхідно докюати для прашL1ьrюго nирішеrшя справи, не :мас нія

ких принципових підетаn .JЛЯ того, що б не вк.лочати в пього проміжні 
(лока~юні) факти. а також ;юІюVІіжні фа кпІ, саме ІІі три ІІJУІІ и оGстанин 

нcoGxi;LHO }(0Кі:\3і:ІТИ. 

Не існує окремого пере.1іку обставин, які встановлює сторона обви

нувачення, і окре:мого пере.1іку д.1я сторони захисту. Слідчий, прокурор 

спря:мовують свої зуси.1.1я на встановлення по.Jії злочину (з'ясовують, 
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ЧИ VlaJІa VІіСІІС ІІСННа ІІО,!tіИ, ЧИ Є ІЮНа ІІОіlіЄЮ :1JІОЧИНу), ~ІКІІ~О HCTaHOHJIC

HO IIOiliiO- HCTaHOНJIIOIOTh. ХТО Са\1С НЧИНИН ІІСННі ЛіЇ ЧИ 6C3,!tiя;ІnHiCTh, 

:1'~1сонуютn інІІІі оGстанини, ІІсрс,ІtGачсні ст. 91 КПК. Сторона 3ахисту 
:vюже заперечувати наявність події (.;::юводити, що особа, яку вважають 

вбитою, насправді жива), заперечувати, що певна подія є подією зло

чину (доnо;:rити. що бу;:rшюк, у :шищеппі якого шляхом пi.JШLlY обrш

пуnачують підозрюваного, 3ropin через необережність самого потерпі
лого). Сторопа захисту може заперечуnати причетність пі;:rо.зрюnапого 

,!(0 3JІОЧИНУ (СТНСр,ІtЖуНаТИ, 11(0 :1.10ЧИН НЧ~ІН~ІJІа іНІІІа ocoGa), VІОЖС НССТИ 

VІону 11ро іннІ у фщ1v1у ни ни (ІІіжнрюнаниі1 нчинин не уVІиснс нGинстно, 

а необережне), ;:rово;:rити наявність пом'якшуючих обставин, заперечу

вати обтяжуючі обстав:ин:и, став:ит:и питання про менший роз:\1ір шкоют 

тощо. Прокурор може ствер;:rжувати, що встанов.1ено факт перебування 

обвинуnаченого па місці вчинення 1аочипу. факт погро.з .з його боку па 
a;:rpecy потерпілого (тобто доводити наявність проміжних фактів), а за
хисник Gcpc 11 і.І~ сум ні н J(OHCJ(C ністn та ких факті н, Gy;(c .J~оно,rtити, наІІри

к.;шJt, ЩО СНІ)[КИ, на 110Кі:І:1і:ІНН~І ~І КИХ ІІОСИ.:ІаєТhСИ ІІрокурор, _\ШЮТh ,ІЩН

Ні неприязні стосунки з обв:инувачени:\І і обмов.1яють його, або мають 

суттєві вади зору, слуху, через що не :могли бачит:и чи чути певні обста

в:ин:и (тобто посилатися на певні ;:rопоміжні факти). І всі ui обставини 
сторопи будуть ;:rово;:rити чи спростовуnати са:ме д_тш того, щоб ;:rовести 

наявність (nі;:rсутність) події .з.1очипу та причетність (непричетність) ;:ro 
JJІОЧИІІУ оGВИІІУВі:ІЧСІІОІ'О, 

Отже. ЩС ра:> ІІіJ(КJJСС.ІИМО, ЩО ІІС існус ИКОП1СІ, ОСОGJІИІЮЮ IIJJC,I~

_\.1CTY )~ОКЮУШtІІІШ ;uJ~I СТОріІІ, СТОрОІШ оGВИІІУШ-ІЧСІІІІ}І :юGов\І:>аJІі:І, 
НСТанон;ІЮЮЧИ оGстаНИНИ IIJ1CJ(MCTY J(OKa3yHaHH~I, ilis.JTИ НСУІІСрС;[ЖСНО, 

:1's.~сонунати наинністn aGo ні,тtсутністn ІІОltії 3лочину, нинунатістh ІІі;t

озрюваного, чи відсутність його вини, а сторона захисту діє тільки на 

користь пі;:rозрюваного, обвинуваченого, але орієнтуючись са:ме на пе

ре.lік обстаrшп. за значений n ст. 91 КПК, заперечуnати чи доводити па
явність якихось інших обсташш немае сенсу. 

Визпачепня у кри:vtіпа.1ьrю:му проuесуальпому .закопо;:rаnстnі пере

JІіку оGстаНИН, s.JKi HCOGXiJ(HO і((Жі:І3і:ІТИ у криміна;ІhНОVІУ IIJ10HaJ(ЖCHHi, 

!((ВНШІ~ІЄ СТОронам СІІр~ІМУНі:ІТИ СНОЇ 3YCИJIJI~I на HCTaHOHJICHHs.J ТіJІhКИ ТИХ 

обставин, які необхі;:rні ;:r.1я вирішення кри:\1інального провадження по 

суті. 
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