
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

        Кваліфікаційна наукова праця 

                                                     на правах рукопису 

 

 

ЛУШПІЄНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ 

           

  

           УДК 343.14+343.143 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО 

ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;  

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  

 

 

 

подається на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

_____________________ Лушпієнко В.М. 

 

 

 

Науковий керівник: 

Шибіко Василь Петрович 

кандидат юридичних наук, професор 

 

 

 

 

Київ – 2018  



2 
 

АНОТАЦІЯ  

Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у 

кримінальному процесі України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних і практичних 

особливостей показань свідка як процесуального джерела доказів за новим КПК 2012 

року. У роботі досліджено проблемні питання отримання, перевірки, оцінки показань 

свідка та їх використання під час кримінального провадження, розглянуто історичні 

аспекти правового регулювання участі свідка у кримінальному провадженні та 

значення його показань, а також поняття та зміст правового статусу свідка у 

кримінальному процесі, його специфіку на різних стадіях кримінального провадження. 

Сформульовано визначення поняття свідка, згідно з яким свідком є особа, яка не 

є підозрюваним, обвинуваченим або потерпілим і якій відомі факти та обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК), і які вона 

сприймала особисто або від інших осіб. Наголошено, що свідок, як учасник 

кримінального провадження, має визначений законом процесуальний статус, зміст 

якого визначають права та  обов’язки свідка, гарантії їх реалізації та відповідальність 

за їх порушення і невиконання, передусім у зв’язку з викликом свідка для давання 

показань та його допитом. Проаналізовано зазначені складові процесуального статусу 

свідка, які закріплені чинним КПК України.  

Здійснено аналіз історичного розвитку показань свідка від вимоги допиту раба, 

як безправної особи, тільки з застосуванням катування в обвинувальному процесі - за 

рабовласницького ладу; можливості застосування катування до свідка і віддання 

переваги показанням свідка залежно від його особи за теорією формальних доказів - у 

розшуковому (інквізиційному) процесі, до оцінки показань свідка за принципом 

вільної оцінки доказів і наділення свідка комплексом процесуальних прав - у 

сучасному кримінальному процесі, зокрема правом не давати показання щодо себе, 
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членів своєї сім’ї чи близьких родичів, правом на адвоката, встановлення 

недопустимості використання як доказів показань свідка, отриманих з істотним 

порушенням прав і свобод людини.  

Автором вперше здійснено поділ показань свідка за видами, в основі якого 

перебувають: а) особа свідка (показання свідка, який ще не залучався до участі у 

даному кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і показання свідка, 

який залучався до участі в цьому кримінальному провадженні  як понятий, особа, яка 

проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала досудове розслідування у 

випадках, передбачених главою 41 КПК), б) особливості інформації, якою володіє 

свідок (інформації відкритої і інформації, таємниця якої охороняється законом; 

отриманої свідком безпосередньо або з чужих слів; інформації про обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст.91 КПК), або ж про 

обставини, за яких проводилися слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії; 

 в) володіння спеціальними знаннями (свідки-фахівці і свідки, які не є такими). 

Акцентовано увагу на новому положенні КПК 2012 року щодо допиту свідка 

слідчим суддею під час дoсудoвoгo розслідування, який відбувається у випадках, якщо 

існують або раптово виникли обставини, що можуть унеможливити допит свідка під 

час судового провадження, і на значенні такого допиту для забезпечення 

справедливого судового розгляду. Існування цього інституту є винятком із загальної 

вимоги бeзпoсeрeдності дослідження доказів судом під час судового розгляду, який 

закон допускає, виходячи з того, що допит свідка слідчим суддею – це також судовий 

допит, і показання свідка, отримані в порядку ст. 225 КПК, мають таке саме 

процесуальне значення, як і отримані у судовому засіданні на стадії судового розгляду.  

Автором розглянуто та запропоновано удосконалити порядок підтвердження 

отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Запропоновано, 

щоб слідчий або прокурор, після виклику особи шляхом надіслання повістки 

електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону 

складав протокол, у якому зазначав дані про особу, яку викликають, спосіб надсилання 

повістки шляхом ідентифікації засобу зв’язку, підтвердження її відправлення, дату, 
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час, тривалість і суть розмови або здійснення за допомогою технічних засобів 

аудіозапису розмови у разі виклику по телефону.  

Проаналізовано випадки відмови свідків від давання показань на підставі  

ч. 1 ст. 63 Конституції України, ст. 18, ч. 8 ст. 224 КПК України, щодо надання яких є 

пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця 

захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення особи у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї 

кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні 

слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового 

розслідування.  

Досліджено процесуальні способи перевірки показань свідка шляхом його 

додаткового чи повторного допиту, одночасного допиту з іншими свідками або 

іншими раніше допитаними особами, для з’ясування причин розбіжностей в їх 

показаннях, проведення слідчого експерименту, інших слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, а також особливості оцінки показань свідків, що є 

розумовою, логічною діяльністю. Виокремлено, згідно з нормами КПК України, 

наступні принципи оцінки показань свідків: 1) вільна оцінка показань свідків;  

2) всебічність, повнота й об'єктивність оцінки показань свідків; 3) оцінка показань 

свідків у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.  

Розкрито особливості перевірки та оцінки показань свідків, які постійно 

проживають на тимчасово окупованій території України. Так, при оцінці показань 

свідка який проживає на тимчасово окупованій території, слідчому, прокурору 

необхідно враховувати, що показання, які надаються такими свідками, можуть бути 

неточними та дезінформувати органи досудового розслідування. Це може бути 

наслідком залякування свідків з боку органів окупаційної влади, їх родичів або свідоме 

надання ними таких показань через підтримку окупаційного режиму.  

У зв’язку з цим слідчому або прокурору необхідно проводити перевірку таких 

показань за допомогою додаткових слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, таких як допит інших свідків, одночасний 

допиту двох чи більше вже допитаних свідків, тимчасовий доступ до речей та 
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документів з метою отримання характеризуючих даних або інших відомостей щодо 

особи свідка, отримання інформації від операторів мобільного зв’язку з метою 

встановлення місцезнаходження свідка, проведення негласних слідчих (розшукових)  

дій із використанням конфіденційного співробітництва або зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж. 

Розкрито особливості отримання і оцінки показань свідків, які надаються з 

чужих слів, зокрема зі слів померлих осіб. Зокрема, при отриманні та оцінці показань 

таких свідків слідчому або прокурору необхідно встановити час, обставини та місце, де 

такі відомості були отримані свідком, враховувати вік та психологічний стан особи, 

яка розповідала про певні обставини або події свідку.  

Досліджено підстави та особливості виклику свідків до суду. Розкрито 

особливості та порядок проведення допиту свідка у судовому засіданні, який має 

важливе значення для з’ясування достовірності показань свідка. З цим пов’язана 

вимога закону про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, 

які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих слідчим 

суддею у порядку, передбаченому статтею 225 КПК.  

Проаналізована практика ЄСПЛ щодо допиту свідків під час судового розгляду. 

Встановлено, що використання як доказів показань, наданих анонімними свідками, в 

цілому узгоджується з положенням ЄКПЛ, а саме з практикою застосування статті 6 

Конвенції, що передбачає право на справедливий судовий розгляд.  Проаналізовано 

положення ч.4 ст.95 КПК про те, що суд не вправі обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, і обґрунтовано 

висновок про те, що воно є невиправдано категоричним, не відповідає практиці 

застосування ЄСПЛ підпункту (d) п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ (справи «Доорсон проти 

Нідерландів», 26 березня 1996 року, «Костовський проти Нідерландів», 29 березня 

1990 року) і підлягає уточненню наступним чином: «Суд має право обґрунтовувати 

судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, 

якщо підозрюваному (обвинуваченому) було надано можливість допитувати осіб, які 

свідчать проти нього». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n2123
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З’ясовано особливості оцінки доказів судом, що має самостійне значення і не 

залежить від проведеної оцінки слідчим, прокурором, слідчим суддею. Належну 

оцінку показань свідка судом слід віднести до однієї з гарантій справедливого 

судового розгляду і, відповідно, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого 

судового рішення. Повнота оцінки доказів є вимогою до обсягу оцінених доказів, який 

повинен бути достатнім для ухвалення справедливого судового рішення.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що вперше в 

Україні на монографічному рівні на основі положень КПК України 2012 року і досвіду 

їх практичного застосування, з врахуванням положень міжнародно-правових актів з 

прав людини і судочинства, практики ЄСПЛ, відповідного кримінального 

процесуального досвіду зарубіжних держав,  комплексно досліджено теоретичні та 

практичні проблеми отримання, перевірки, оцінки і використання показань свідка як 

процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні України. У дисертації 

сформульовано низку нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, які 

мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані і 

аргументовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

у законотворчій діяльності - під час удосконалення положень КПК України щодо 

правового регулювання отримання, перевірки, оцінки і  використання показань свідка 

як процесуального джерела доказів (акт впровадження Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ від 12.07.2018);  

у правозастосовній діяльності – у практичній роботі слідчих підрозділів органів 

досудового розслідування (акти впровадження у практичну діяльність органів 

досудового розслідування прокуратури Автономної Республіки Крим від 19.06.2018 р. 

та ГУ Національної поліції у Сумській області від 20.06.2018 року); у науково-

дослідній роботі – для подальшого вивчення і розробки наукових положень, які 

стосуються показань свідка у кримінальному провадженні (акт впровадження 

Донецького юридичного інституту МВС України від 03.10.2018); у навчальному 

процесі – при читанні лекцій, проведенні практичних занять, підготовці  підручників, 

навчальних посібників і методичних рекомендацій з навчальних дисциплін 
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«Кримінальне процесуальне право», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Особливості тактики проведення окремих слідчих дій», «Проблеми 

досудового розслідування», «Розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи», 

«Розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми», а також у науково-дослідній 

роботі викладачів (акти впровадження КНУ імені Тараса Шевченка від 26.06.2018, 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ від 

10.07.2018 та Донецького юридичного інституту МВС України від 03.10.2018). 

Ключові слова: свідок, докази, джерела доказів, доказування, показання, 

перевірка показань, оцінка показань, кримінальний процес України. 

 

ANNOTATION 

 Lushpienko V.M. Witness’s statements as procedural source of evidence in criminal 

proceeding in Ukraine. – Qualifying academic paper on the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences, 

specialization 12.00.09 “Criminal proceeding and forensics; forensic enquiry; intelligence 

operations” – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018.  

This dissertation is the first in Ukraine research of theoretical and practical specifics of 

witness’s statements as procedural source of evidence under new Criminal Procedure Code of 

2012. Problematic issues of obtaining, checking, evaluation of witness’s statements and their 

use in a criminal proceeding are studied in the paper, historic aspects of legal regulation of a 

witness participation in a criminal proceeding and importance of his/her statements, as well as 

concept and subject of legal status of a witness in a criminal proceeding, its specifics on 

different stages of a criminal proceeding are analyzed in this paper.  

Definition of a term witness is given in the paper, according to which witness is a 

person, who is not suspected, accused of or a victim, or who knows facts and circumstances, 

that are subject to testifying in a criminal proceeding (art. 91 of CPC), and that he/she 

observed personally or from other individuals. It is emphasized that a witness as any other 

party to a criminal proceeding has a procedural status defined by the law, the subject of which 

is defined by the rights and duties of a witness, guarantee of their implementation and 
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responsibility for their violation and non-fulfillment, first of all connected with calling of a 

witness to testify and his/her examination. Indicated elements of procedural status of a 

witness, fixed by the current CPC of Ukraine, are analyzed in the paper.  

The paper contains analysis of historic development of witness’s statements from an 

examination request of a slave as a powerless person only using tortures in accusatory process 

– during slave-owning system; possibility of using tortures to the witness and giving the 

preference to witness’s statements regarding his/her personality under the theory of formal 

evidences – in the investigative (inquisitorial) process, to the witness’s statements evaluation 

based on the principle of free assessment of evidence and giving a witness a full complex of 

procedural rights – in a modern criminal proceeding, especially the right not to testify against 

him/herself, family members or close relatives, the right to counsel, inadmissibility as 

evidence of witness’s statements, obtained through significant violation of person’s rights and 

freedoms.   

The author first ever made a division of witness’s statements on types, based on:  

a) witness as individual (witness’s statements, who has not been involved in this criminal 

proceeding in another procedural role, and witness’s statements, who has been involved in 

this criminal proceeding as attesting witness, a person who conducted covert investigative 

(search) activities (CISA) or participated in them, or was responsible for pre-trial investigation 

in cases, as set out in chapter 41 of CPC), b) specifics of the information in possession of a 

witness (public information and information, confidentiality of which is protected by the law; 

obtained directly by the witness or from hearsay; information about circumstances that need 

to be proven in criminal proceeding (art. 91 of CPC) or about circumstances upon which 

investigative (search) and covert investigative (search) activities were conducted;  

c) possession of special knowledge (expert and ordinary witnesses). 

Special attention is paid to a new provision of CPC of 2012 regarding examination of 

witness by an investigating judge during the pre-trial investigation, which takes place if there 

are or accidentally arise circumstances that may make witness examination during the judicial 

proceedings impossible, and importance of such examination for providing a fair trial. 

Existence of this institute is an exception to the general requirement for directness of evidence 

examination by the court during trial proceedings, that the law allows, taking into account that 
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examination of witness by investigating judge is also a judicial questioning, and witness 

statements, obtained according to art. 225 of CPC has the same procedural importance as 

those obtained during a court session on a stage of trial proceedings. 

The author has studied and offered to improve the procedure of acknowledgement of 

call-up paper receipt or familiarization with its content by a person. It is offered for a criminal 

investigator or a prosecutor after summoning a person via sending a call-up paper by e-mail 

or facsimile, calling by phone to draw up a protocol with indication of information about a 

person being summoned, way of sending a call-up paper by identification of a type of 

connection, acknowledgement of its sending, date, time, duration and essence of a 

conversation or making an audio recording of the conversation by means of technical 

instruments in case of calling by phone.  

The paper examines cases of witnesses’ refusal to testify under p.1 art. 63 of 

Constitution of Ukraine, art. 18, p. 8 art. 224 of CPC of Ukraine regarding which there is 

explicit prohibition in the law (seal of confession, medical confidentiality, lawyer-client 

confidentiality, chambers confidentiality etc.) or which may be liable to become suspect, 

accusation of committing criminal offence by him/her, close relatives or family members, as 

well as regarding officials who conduct covert investigative (search) activities, and persons 

who confidentially cooperate with bodies of pre-trial investigation.  

The study presents procedural ways of verification of witness’s statements by his/her 

additional or re-examination, witness conferencing with other witnesses or previously 

examined persons to discover the causes of inconsistency of testimony, doing an investigative 

experiment, other investigative (search) and covert investigative (search) activities, as well as 

specifics of evaluation of witness’s statements that is mental, logic activity. The following 

principles of witness’s statements evaluation in accordance with provisions of CPC of 

Ukraine are determined: 1) free assessment of witness’s evidence; 2) comprehensiveness, 

completeness and objectivity of witness’s evidence assessment; 3) witness’s evidence 

assessment in the aggregate with other evidence in the criminal proceeding.  

Specifics of checking and assessment of witness’s evidence, who is domiciled on the 

temporarily occupied territory of Ukraine are described in the paper. Thus, in making an 

assessment of witness’s evidence, who is domiciled on the temporarily occupied territory, a 
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criminal investigator or a prosecutor should take into account that statements given by such 

witnesses can be inaccurate and mislead bodies of pre-trial investigation. It may be a 

consequence of witnesses or their relatives intimidation by the occupying authorities or 

intended provision of false testimony because of support of occupation regime. Consequently, 

a criminal investigator or a prosecutor should check such evidence by additional investigative 

(search), covert investigative (search) and other procedural activities, such as examination of 

other witnesses, witness conferencing with two or more previously examined witnesses, 

temporary access to article, thing or material in order to get characterizing materials or other 

information connected with the witness, obtaining the information from mobile operators in 

order to locate the witness, conduction of covert investigative (search) activity engaging 

confidential cooperation or taking information out of the telecommunications networks.  

Specifics of obtaining and assessment of witness’s evidence, obtained from hearsay, 

especially from hearsay of decedents are discussed in the paper. Especially, a criminal 

investigator or a prosecutor in the course of obtaining and assessment of statements of such 

witnesses should fix the time, circumstances and place, where such statements where obtained 

by the witness, take into account the age and psychological state of a person, who was telling 

about certain circumstances or events to the witness.  

The grounds and specifics of summons of witnesses to court are considered in the 

paper. Specifics and procedure of witness examination in the court session, who is of high 

importance to establishment of credibility of witness’s statements, are described herein. The 

requirement of the law regarding the ability of the court to substantiate the conclusions only 

based on statements, that it personally obtained during the court session or obtained by the 

investigating judge in accordance with a procedure prescribed by art. 225 of CPC, is 

connected with this.  

The paper contains analysis of ECHR practice regarding witness examination during 

the court session. It was determined that use of statements, given by anonymous witnesses, as 

evidence overall corresponds to provisions of ECHR, in particular to the practice of 

application of article 6 of the Convention, that prescribes the right to a fair trial. The 

provisions of p. 4 art. 95 of CPC that the court has no right to justify decisions with 

statements, given to a criminal investigator, a prosecutor, or refer to them were analyzed, and 
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a conclusion was elaborated that the provision is unreasonably peremptory and does not 

correspond to the practice of application by ECHR sub-paragraph (d) of p. 3 and p. 1 art. 6 of 

ECHR (cases of “Doorson v. the Netherlands”, 26 March 1996, “Kostovski v. the 

Netherlands”, 29 March 1990) and should be confirmed in the following way: “The court has 

the right to justify decisions with statements, given to a criminal investigator, a prosecutor, or 

refer to them if a suspected (accused) person had the possibility to examine persons, who give 

evidence against him/her”.  

Specifics of statements evaluation by the court, that has independent significance and 

does not depend on the assessment made by a criminal investigator, a prosecutor, an 

investigating judge, are set up in the paper. A proper evaluation of witness’s statements 

should be considered as one of the guarantees of fair judicial examination, and accordingly 

passing legal, reasonable and substantiated judgment. A completeness of statements 

evaluation is a requirement to the volume of evaluated statements, that should be sufficient for 

making a fair court judgment.  

Scientific novelty of the obtained results of the dissertation is that for the first time in 

Ukraine on the monographic level based on the provisions of CPC of Ukraine of 2012 and 

experience of their practical application, taking into account provisions of international human 

rights and court proceedings instruments, practice of ECHR, corresponding criminal 

procedural experience of foreign countries, theoretical and practical issues of obtaining, 

checking, evaluating and applying of witness’s statements as procedural source of evidence in 

criminal proceeding in Ukraine were comprehensively studied.  

The practical significance of the obtained results is that conclusions and 

recommendations drawn and argued in the dissertation may be used: in legislation – in the 

course of improving the provisions of CPC of Ukraine regarding legal regulation of obtaining, 

checking, evaluating and applying of witness’s statements as procedural source of evidence 

(act of implementation of the Committee on legislative support for law enforcement activities 

of the VRU of 12.07.2018); in law enforcement activity – in practical work of investigative 

forces of pre-trial investigation bodies (acts of implementation in practical activity of pre-trial 

investigation bodies of The Prosecutor’s Office of Autonomous Republic of Crimea of 

19.06.2018 and The General Directorate of the National Police in Sumy region of 
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20.06.2018); in research scientific work – for further study and development of scientific 

provisions, that relate to witness’s statements in criminal proceeding (act of implementation 

of Donetsk Law Institute of MIA of Ukraine of 03.10.2018); in educational process – in 

lecturing, practical classes, preparation of manuals, training manuals and methodological 

recommendations on scientific disciplines “Criminal procedural law”, “Actual problems of 

criminal proceeding of Ukraine”, “Specifics of the tactics of separate investigative 

operations”, “Problems of pre-trial investigation”, “Investigation of crimes against life and 

health of an individual”, “Investigation of crimes committed by a juvenile”, as well as in 

research scientific work of teachers (acts of implementation of KNU of Taras Shevchenko of 

26.06.2018, Sumy branch of Kharkiv national university of internal affairs of 10.07.2018 and 

Donetsk Law Institute of MIA of Ukraine of 03.10.2018). 

Key words: witness, evidence, source of evidence, substantiation, statements, 

statements verification, evaluation of evidence, criminal proceeding of Ukraine.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Завданнями кримінального провадження 

відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 

КПК України) є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 

невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура.  

При цьому виконання цих завдань неможливе без доказування, яке полягає 

у збиранні, перевірці та оцінці доказів як під час досудового розслідування, так і в 

суді з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження (ст.91 КПК). Додержання встановленого законом порядку 

доказування є однією з найважливіших гарантій права особи на справедливий суд, 

закріпленого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(далі - ЄКПЛ), прийняття законного, обґрунтованого і справедливого рішення 

судом.  

Важливість показань свідків для досягнення завдань кримінального 

провадження зумовила велику кількість досліджень цього питання в літературі. 

Ґрунтовні дослідження питання процесуальних доказів і, зокрема, показань 

свідків як процесуального джерела доказів у кримінальному процесі були 

проведені за радянських часів. Так, на рівні дисертаційного дослідження це 

питання розглядалося В.О. Коноваловою («Тактика допроса свидетелей в 

советских органах расследования», 1953 рік); Р.Д. Рахуновим («Свидетельские 

показания в советском уголовном процессе», 1955 рік); В.І. Смисловим 

(«Свидетель в советском уголовном процессе», 1971 рік); О.М. Алексєєвим 

(«Психологические особенности показаний очевидцев», 1972 рік). В українській 

науці кримінального процесу питання правового статусу свідка та його показань 

були предметом дисертаційного дослідження О.В. Белькової («Правовий статус 

свідка в кримінальному процесі України», 2005 рік); С.М. Стахівського 



17 
 

(«Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі», 1996 рік); 

С.Т. Томина («Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у 

процесі розкриття та розслідування злочинів», 2007 рік); Л.Д. Удалової 

(«Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі 

України», 2007 рік); І.А. Колесник («Тактика виявлення та нейтралізації 

добросовісних помилок у показаннях свідків», 2009 рік); О.П. Острійчука 

(«Показання як процесуальне джерело доказів у кримінальному провадженні», 

2016 рік). Серед російських вчених відзначимо внесок В.П. Кольченка («Допрос 

как способ доказывания и средство обеспечения прав личности в уголовном 

судопроизводстве», 2003 рік), Н.В. Сидорової («Правовое регулирование 

показаний свидетеля в российском уголовном процессе: история, современное 

состояние», 2004 рік); О.М. Ушакова («Теоретические и практические проблемы 

тактики допроса лица, склонного к даче ложных показаний», 2004 рік),                 

Н.М. Литвинцевої («Процессуальный статус свидетеля в российском уголовном 

судопроизводстве», 2005 рік). Вагомий внесок у розробку питання допиту свідка і 

його показань як процесуального джерела доказів зробив білоруський вчений  

М.І. Порубов. 

Окремі питання участі свідка в кримінальному процесі висвітлювали в своїх 

працях дореволюційні російські вчені, зокрема Л.Є. Владіміров,  

Н.В. Случевський, І.Я. Фойницький.  

Свій внесок у дослідження цього питання зробили також українські вчені:               

Ю.П. Алєнін, С.А. Альперт, Р.В. Бараннік, В.В. Вапнярчук, І.В. Гловюк,  

В.П. Гмирко,  В.Г. Гончаренко, В.О. Гринюк, Ю.М. Грошевий, О.М. Дроздов,  

В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, О.Ю. Костюченко, О.П. Кучинська,  

Л.М. Лобойко, А.О. Ляш, М.М. Михеєнко, О.Р. Михайленко, В.Т. Нор,  

М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, 

М.С. Цуцкірідзе, П.В. Цимбал, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, О.Г. Яновська та інші. 

Незважаючи на існування досить великого обсягу наукових досліджень про 

свідка і його показання в кримінальному процесі, значна частина проблемних 

питань теоретичного і практичного характеру, які стосуються показань свідка у 
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кримінальному процесі України, залишається недослідженими або 

малодослідженими, особливо ті, які з’явилися з прийняттям КПК України 2012 

року, тимчасовою окупацією АР Крим та окремих районів Донецької та 

Луганської областей. Тому, з точки зору дотримання міжнародних стандартів 

прав людини і з врахуванням практичного досвіду застосування норм КПК 

України, потребують подальшого глибокого наукового дослідження проблемні 

питання поняття і місця показань свідка у системі процесуальних джерел доказів, 

співвідношення процесуального значення показань свідка, які даються слідчому і 

прокурору під час досудового розслідування і суду під час судового розгляду, 

порядку проведення перехресного допиту свідка, одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, допустимості показань з чужих слів, особливостей 

допиту свідків, які проживають на тимчасово окупованій території України, та 

інші. Все це свідчить про актуальність теми дисертаційної роботи, що і обумовило 

її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері прав 

людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р.  

№ 501/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня  2011 р. № 942, 

планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень 

юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні 

та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 

01111u008337), а також кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 грудня 2013 р. 

(протокол № 4). 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є одержання нових 

наукових результатів дослідження сутнісних ознак та змісту правового статусу 

свідка в кримінальному процесі України, а також особливостей отримання, 

перевірки та оцінки показань свідка як процесуального джерела доказів і 

формулювання науково-обґрунтованих висновків та пропозицій щодо 

удосконалення правових норм, що регулюють участь свідка в кримінальному 

процесі України, порядок отримання і використання в доказуванні його показань. 

Відповідно до визначеної мети поставлено наступні завдання:  

- дослідити зміст правового статусу свідка у кримінальному процесі та 

предмет показань свідка; 

- розглянути історичні аспекти правового регулювання участі свідка у 

кримінальному провадженні; 

- розкрити процесуальну природу і значення показань свідка та їх окремих 

видів у кримінальному провадженні; 

- розкрити підстави та порядок залучення свідка до участі в кримінальному 

провадженні на стадії досудового розслідування; 

- визначити способи перевірки та оцінки показань свідка слідчим, 

прокурором на стадії досудового розслідування; 

- проаналізувати підстави та порядок залучення свідка до участі у 

кримінальному провадженні на стадії судового розгляду; 

- розкрити особливості отримання, перевірки та оцінки показань свідка в 

судовому розгляді; 

- дослідити особливості перевірки та використання як доказів показань 

свідків, які проживають на тимчасово окупованій території України, під час 

досудового розслідування; 

- з’ясувати процесуальну природу показань свідка із чужих слів, виходячи 

із практики використання таких показань під час досудового розслідування; 

- виявити і дослідити існуючі проблемні питання використання показань 

свідка у кримінальному провадженні та запропонувати шляхи їх вирішення, 
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зокрема сформулювавши пропозиції щодо удосконалення відповідних положень 

КПК України. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають з приводу 

залучення осіб до участі у кримінальному провадженні як свідків. 

Предметом дослідження є показання свідка як процесуальне джерело 

доказів у кримінальному процесі України. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження були використані 

загальнонаукові (діалектичний, формально-логічний метод, метод системного 

аналізу) і спеціально-правові (історико-правовий, порівняльно-правовий, 

прогнозування і моделювання, статистичний метод) методи пізнання, вибір яких 

зумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань.  

Так, використання діалектичного методу дозволило скласти цілісну 

систему уявлень про участь свідка у кримінальному провадженні України. 

Формально-логічний метод сприяв формулюванню визначень понять «правовий 

статус свідка у кримінальному провадженні», «показання свідка» тощо та 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства (розділи 1-3). Порівняльно-

правовий метод дозволив виявити особливості іноземного законодавства і 

міжнародних стандартів щодо використання показань свідка як джерела доказів 

та можливість адаптації позитивного іноземного досвіду до правової системи 

України (розділи 1-3). Метод системного аналізу допоміг визначити правову 

природу показань свідка, визначити їх місце та значення в системі процесуальних 

джерел доказів у кримінальному процесі України (розділ 1). Історико-правовий - 

для з’ясування генезису інституту показань свідка та його правового статусу 

(підрозділ 1.3). Методи прогнозування і моделювання сприяли формулюванню 

пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства в 

частині врегулювання правовідносин, які виникають з приводу використання 

показань свідка на всіх стадіях кримінального провадження (розділи 2-3). 

Статистичний – при узагальненні результатів вивчення практики, аналізі 

проблем, пов’язаних із отриманням, перевіркою, оцінкою та використанням 
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показань  свідка у кримінальному провадженні, та обґрунтуванні теоретичних 

положень роботи (розділи 1–3). 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці з філософії, 

історії та теорії держави і права, міжнародного, кримінального, кримінального 

процесуального права, криміналістики, судової психології та етики. 

Нормативно-правовою базою дослідження стали Конституція України, 

ЄКПЛ та інші міжнародні нормативно-правові акти з прав людини і судочинства, 

рішення ЄСПЛ, чинний КПК України, КПК УРСР 1960 року, а також КПК 

Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Хорватія, 

Республіки Польща та інших зарубіжних держав, «Федеральні правила про 

докази» (США), підзаконні нормативні акти Кабінету Міністрів України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Генеральної прокуратури України. 

Емпіричну базу дослідження складають результати вивчення відповідних 

рішень ЄСПЛ, судових рішень з ЄДРСР, узагальнень судової практики щодо 

розгляду слідчими суддями клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, здійснення ними допитів свідків та одночасних 

допитів за участю свідків, матеріалів 210 кримінальних проваджень (які 

розслідувалися слідчими Генеральної прокуратури України, прокуратури 

Автономної Республіки Крим, податкової міліції м. Києва ДФС України, 

Головного управління Національної поліції у Сумській області у період з 2016 по 

2018 рр.), а також власний практичний досвід роботи дисертанта на посадах 

слідчого, старшого слідчого, заступника начальника слідчого відділу та 

начальника слідчого відділу. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

вперше в Україні на монографічному рівні на основі положень КПК України 2012 

року комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми отримання, 

перевірки, оцінки і використання показань свідка як процесуального джерела 

доказів у кримінальному провадженні України. 
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У дисертації сформульовано низку нових концептуальних положень, 

висновків і рекомендацій, які мають важливе теоретичне і практичне значення, у 

тому числі: 

вперше: 

- обґрунтовано, що положення ч. 4 ст. 95 КПК про заборону суду 

обґрунтовувати судові рішення показаннями (зокрема і показаннями свідка), 

наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них є невиправдано 

категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ підпункту (d) п.3 і п.1 

ст.6 ЄКПЛ і підлягає уточненню;  

- обґрунтовано, що інститут показань свідка як джерело доказів у 

кримінальному процесі стосовно порядку їх отримання і правил оцінки пройшов 

складний шлях історичного розвитку від вимоги допиту раба як безправної особи 

тільки з застосуванням катування - в обвинувальному процесі за 

рабовласницького ладу; можливості застосування катування до свідка і віддання 

переваги показанням свідка залежно від його особи за теорією формальних 

доказів - у розшуковому (інквізиційному) процесі до оцінки показань свідка за 

принципом вільної оцінки доказів і наділення свідка комплексом процесуальних 

прав – у сучасному кримінальному процесі;  

- обґрунтовано, що сучасна загальна тенденція змін кримінального 

процесуального законодавства України, спрямована на посилення вимог 

дотримання прав людини у кримінальному процесі, безпосередньо стосується і 

свідка та його показань, що знайшло свій вияв, зокрема у доповненні правового 

статусу свідка правами не свідчити щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких 

родичів, правом на адвоката, а також у встановленні заборони використання як 

доказів показань свідка, отриманих з істотним порушенням прав і свобод людини;  

- доведено, що предметом показань свідка у кримінальному процесі України 

є не тільки обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального 

провадження, передбачені ч.1 ст.91 КПК. Це можуть бути також обставини 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у разі допиту в судовому розгляді 

як свідків понятих, зазначених у протоколі цієї слідчої (розшукової) дії (ч.7 ст.223 
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КПК), підстави та порядок проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій у разі допиту як свідків керівника дипломатичного 

представництва чи консульської установи, капітана судна чи іншої уповноваженої 

ними особи, які проводили ці процесуальні дії в порядку, передбаченому главою 

41 КПК (ч.3 ст.519 КПК), а також підстави та порядок проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, якщо допитується особа, яка проводила цю дію або 

залучалася до її проведення (ч.2 ст.256 КПК). Показання зазначених осіб можуть 

мати значення для оцінки допустимості фактичних даних, отриманих шляхом 

проведення такої слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової) або іншої 

процесуальної дії як доказів у даному кримінальному провадженні; 

- виявлено і розкрито особливості отримання і використання як доказів 

показань свідка, дійсні дані про особу якого не розкриваються, у зв’язку із 

небезпекою  для життя та здоров’я свідка, а також його близьких; 

- розкрито особливості допиту та оцінки показань свідків, які постійно 

проживають на тимчасово окупованій території України; 

- розкрито особливості отримання і оцінки показань свідків, які надаються з 

чужих слів, зокрема зі слів померлих осіб;  

удосконалено: 

- дефініції правових конструкцій «залучення свідка до участі в 

кримінальному провадженні», «забезпечення безпеки свідка», «імунітет свідка», 

«визнання показань свідка недопустимими доказами»; 

- теоретичні положення щодо поняття правового статусу свідка у 

кримінальному процесі та його особливостей у судовому провадженні; 

- пропозиції щодо визначення моменту набуття особою статусу свідка, 

порядку підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення 

з її змістом; 

- підстави залучення та порядок проведення допиту свідка слідчим суддею 

під час досудового розслідування; 

- порядок отримання та оцінки показань свідка з чужих слів;  
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- теоретичні положення щодо перевірки достовірності показань свідка, які 

надані під час досудового розслідування та судового розгляду; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретичні положення щодо визначення понять «джерело доказів», 

«свідок», «правовий статус свідка», «показання свідка», «предмет показань 

свідка», «прямий допит», «перехресний допит»; 

- класифікація показань свідка; 

- теоретичні положення щодо правової природи допиту свідка та одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних свідків слідчим суддею; 

- зміст, призначення та межі перехресного допиту свідка. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані і аргументовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані:  

- у законотворчій діяльності - під час удосконалення положень КПК 

України щодо правового регулювання отримання, перевірки, оцінки і 

використання показань свідка як процесуального джерела доказів (акт 

впровадження Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності ВРУ від 12.07.2018);  

- у правозастосовній діяльності – у практичній роботі слідчих підрозділів 

органів досудового розслідування (акти впровадження у практичну діяльність 

органів досудового розслідування прокуратури АР Крим від 19.06.2018 р. та ГУ 

Національної поліції у Сумській області від 20.06.2018 року); 

- у науково-дослідній роботі – для подальшого вивчення і розробки 

наукових положень, які стосуються показань свідка у кримінальному провадженні 

(акт впровадження Донецького юридичного інституту МВС України від 

03.10.2018);  

- у навчальному процесі – при читанні лекцій, проведенні практичних 

занять, підготовці підручників, навчальних посібників і методичних рекомендацій 

з навчальних дисциплін «Кримінальне процесуальне право», «Актуальні 

проблеми кримінального процесу України», «Особливості тактики проведення 
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окремих слідчих дій», «Проблеми досудового розслідування», «Розслідування 

злочинів проти життя та здоров’я особи», «Розслідування злочинів, вчинених 

неповнолітніми», а також у науково-дослідній роботі викладачів (акти 

впровадження КНУ імені Тараса Шевченка від 26.06.2018, Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 10.07.2018 та 

Донецького юридичного інституту МВС України від 03.10.2018). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, сформульовані в дисертації, доповідалися у виступах автора на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Держава і право: проблеми 

становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 14-15 листопада 2014 р.), 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. 

Київ, 9-10 жовтня 2015 р.), «Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 9-10 жовтня 2015 р.), 

«Инновации юридической науки в процессе европейской интеграции»  

(м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017 р.), «Проблеми та 

стан дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 18-19 серпня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено в 12 публікаціях, серед яких п’ять  

статей – у журналах, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, дві статті – у наукових періодичних виданнях інших 

держав, та п’ять тез виступів на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що поділені на одинадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 255 сторінок, із них основний текст викладено на 196 сторінках, 

список використаних джерел (359 найменувань) становить 33 сторінки та додатки 

на 11 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

СВІДОК ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1.1 Поняття свідка та його правовий статус у кримінальному 

провадженні 

 

Науковець-правознавець Л.Є. Владіміров відзначав, що зі свідками 

поводяться вкрай недбало, як з матеріалом, забуваючи про те, що ці люди винні 

лише в одному – доля зіштовхнула їх з подіями та людьми, які потрапили в орбіту 

кримінального судочинства [67, с.315]. Показання свідка є одним із найбільш 

розповсюджених джерел доказів в кримінальному провадженні як в Україні, так і 

в іноземних країнах. Залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні чи в 

судовому розгляді є цілком закономірним, адже свідчення безпосереднього 

очевидця події не може не мати величезного значення для судового рішення.  

З огляду на таке значення питання правового статусу свідка у кримінальному 

провадження, особливостей показань свідка серед джерел доказів привертає 

значну увагу науковців.  

Так, окремі питання участі свідка в кримінальному процесі висвітлювали в 

своїх працях О.В Белькова, В.П. Бож’єв, В.Г. Гончаренко, Г.Ф. Горський,                 

Ю.М. Грошевий, Т.Н. Добровольска, М.В. Жогін, В.С. Зеленецький,                           

І.А. Колесник, В.В. Король, Л.В. Льовкін, В.І. Маринів, М.М. Михеєнко,                       

О.Р. Михайленко, М.А. Погорецький, Р.Д. Рахунов, Д.О. Савицький,                           

Н.В. Случевський, С.М. Стахівський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник,                     

С.Т. Томина, Л.Д. Удалова, І.Я. Фойницький, В.П. Шибіко, Ю.П. Янович,                   

О.Г. Яновська та інші. 

Згідно зі ч. 1 ст. 65 КПК України, свідком є фізична особа, якій відомі або 

можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального 

провадження, і яка викликана для давання показань. Проте, у науковій літературі 

не склалося єдиного підходу до визначення поняття свідка, його показань та їх 

місця в кримінальному процесі. 
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Найчастіше уживані дефініції поняття «свідок» включають такі 

характеристики, як характер відомостей, які надаються цим учасником; джерело 

їх формування; порядок отримання уповноваженим органом тощо. Цікавим є 

тлумачення поняття «свідок» дореволюційними російськими вченими. Так,  

Л.Є. Владіміров зазначав наступне: «Свидетелем называется лицо, дающее суду, 

под уголовную ответственность за неправду и на основании личных восприятий, 

сведения о каком - либо факте, составляющем предмет исследования» [67]. Така 

дефініція певною мірою є завузькою, оскільки розглядає свідка виключно як 

суб’єкта судового розгляду справи. З іншої боку, її аналіз дозволяє виділити деякі 

особливості досліджуваної категорії. Так, формулювання «дающее суду, под 

уголовную ответственность за неправду» можна тлумачити як можливість 

притягнення свідка до відповідальності за завідомо неправдиві показання. Така 

норма є у вітчизняному законодавстві і сьогодні, та закріплена у статті 67 КПК, 

згідно з якою свідок несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві 

показання слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду або за відмову від давання 

показань слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду. Також доцільно відмітити 

формулювання автора «на основі власного сприйняття», тобто будь-яка 

інформація, якою володіють свідки, не може становити кінцеву істину, оскільки 

являє собою результат її сприйняття особою.  

В.К. Случевський до свідків у справі відносив всіх осіб, які здатні дати 

судовій владі корисні вказівки щодо встановлення матеріальної істини стосовно 

скоєного злочину шляхом викладення всього побаченого або почутого у справі 

[278]. Автором слушно відмічено, що свідки лише здійснюють вказівки, які 

сприяють встановленню істини. Також звернемо увагу на формулювання «корисні 

вказівки», що свідчить про те, що інформація, якою володіють свідки, повинна 

приносити позитивні наслідки справі, що розглядається, а саме сприяти 

встановленню істини. 

На думку І.Я. Фойницького, свідком є фізична особа, яка має відомості, 

одержані шляхом особистого спостереження, про обставини справи і покликана 

для засвідчення перед судом цих обставин у встановленому законом порядку [327, 
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с. 266]. Відзначимо важливість виділення дослідником особливості порядку 

одержання такої інформації – відомості мають бути отримані свідком особисто. 

Зробимо висновок, що надання свідчень з чужих слів чи досвіду не допускалось, 

оскільки такі свідчення не сприятимуть встановленню істини у справі. 

В юридичній літературі радянського періоду також не існувало єдності 

думок щодо визначення поняття свідка. Одні вчені, серед яких С.В. Познишев, 

вважають, що це особа, яка покликана судовим органом розповісти про сприйняті 

нею ті чи інші фактичні обставини справи [240, с. 51]. С.А. Шейфер, вказував на 

те, що свідком може бути особа, яка у встановленому законом порядку 

допитується слідчим і судом про відомі їй факти, що мають значення у справі 

[337, с. 71]. З точки зору М.О. Чельцова, свідок — це особа, яка покликана і 

зобов’язана повідомити судовим чи слідчим органам одержані нею відомості про 

обставини, що відносяться до справи, або про особу обвинувачуваного                     

[334, с. 162]. В.І. Смислов пропонував розглядати свідка як особу, яка на першу 

вимогу органів розслідування, прокуратури і суду зобов'язана з'явитися в 

призначений час і місце і дати в процесі допиту правдиві показання про відомі їй 

обставини, що мають значення для справи, а також слушно відзначає, що «деякі 

процесуалісти, даючи визначення свідка, акцентують увагу на відношення свідка 

до досліджуваної справи» [280, с. 12]. Кожна із цих дефініцій має такі ознаки:                

1) вони характеризують свідка як учасника кримінального процесу;                                

2) розглядають інформацію, якою володіє свідок, з огляду на її корисність для 

процесу; 3) відштовхуються від того, що показання є обов’язком особи, яка 

володіє корисною інформацією. 

Визначення свідка, яке дається більшістю вчених-процесуалістів, при 

різному ступені деталізації, в основному зводиться до того, що свідок у 

кримінальному процесі - це особа, яка залучена органом розслідування чи судом 

для участі у кримінальному провадженні з метою одержання від неї відомостей 

про обставини, що можуть мати значення для цього кримінального провадження.  

Як і кожний учасник процесуальної діяльності, свідок в кримінальному 

процесі має визначене законом процесуальне становище. Він є носієм відповідних 
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прав і обов’язків, наданих і встановлених законом, які властиві тільки йому. 

Однак, при цьому не слід забувати про те, що поряд з наділенням його певними 

правами і обов’язками свідок в процесі несе ще й відповідальність за несумлінне 

використання наданих йому законом прав і невиконання покладених на нього 

обов’язків. Органи правосуддя зобов’язані гарантувати свідкам надані їм законом 

права, і в той же час не дозволяти порушувати покладені на них обов’язки, 

своєчасно запобігаючи будь-яким спробам свідків ухилитися від їх виконання 

[175, c. 131-132]. 

Як учасник процесуальної діяльності, свідок в кримінальному процесі має 

визначене законом процесуальне становище. Для аналізу процесуального 

становища свідка доцільно послуговуватися категорією «правовий статус», яка 

визначає становище суб’єкта у правовідносинах. Категорії правового статусу 

приділяється значна увага у науковій літературі. Тривалий час окремі науковці, 

зокрема В.А. Патюлін, ототожнювали поняття «правовий статус» із 

суб’єктивними правами, вважаючи його лише стадією розвитку останніх [231, 

с.26]. Також Б.А. Галкін стверджував, що «правовий статус в сутності є не що 

інше, як правоздатність» [76, с.103], тобто ототожнював ці явища. Проте сучасні 

науковці, наприклад А.В. Панчишин, вважають правовий статус окремою 

правовою категорією [228, с. 95]. 

З точки зору М.І. Матузова, дана правова категорія відображає юридично 

оформлений соціальний статус особи у державі [186, с.231]. Слід погодитися із 

такою позицією і тим зауваженням, що соціальний статус характеризує дещо 

незалежне від волі особи, яка його має, та може визначатися як встановлене коло 

можливостей, за межі якого особа не може вийти. Такі можливості 

встановлюються не самою особою, а соціальними нормами, тобто нормами, які 

прийняті у суспільстві, окремій суспільній групі та обумовлені наявністю в особи 

відповідних ознак, що дають змогу займати цей статус. Лише затвердження, 

ухвалення соціального статусу державою та закріплення його у нормах права 

трансформує соціальне явище у правове. 
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У юридичній енциклопедії під редакцією Ю.С. Шемчушенка під правовим 

статусом розуміється сукупність прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, 

що в Україні передбачено Конституцією України, законами та іншими 

нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, ратифікованими 

Верховною Радою України [355, с. 44]. Тобто, правовим статусом є певне 

становище особи у визначеній системі координат, регламентоване нормами 

вітчизняного законодавства. Загалом, у теорії права найчастіше дефініцію 

правового статусу науковці надають через сукупність окремих взаємопов’язаних 

елементів - систему законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, 

свобод, законних інтересів, обов’язків особи тощо, залежно від підходу 

конкретного автора. Переважна більшість запропонованих у літературі визначень 

даного поняття зроблена шляхом вказівки на структурні елементи цієї категорії 

без урахування її сутності. В даному аспекті найбільш повною вважаємо думку, 

висловлену М.В. Вітруком, який визначає, що: «правовий статус – це соціально 

припустимі та необхідні можливості, потенції особи не просто як індивіда, а як 

громадянина держави. Вони гарантовані авторитетом держави, всією його силою» 

[65, с. 8]. Тобто, «соціально припустимі та необхідні можливості» є певною 

комплексною категорією, до складу якої входять визначені законом елементи, що 

дозволяють особі реалізовувати себе у суспільстві як індивіда та громадянина. 

Перелік таких складових правового статусу у правовій доктрині не є 

загальноприйнятим. Одні вчені до складу правового статусу відносять права, 

свободи, обов’язки і відповідальність [273, с. 263]. У підручнику з теорії держави 

і права за редакцією О.В. Зайчука та Н.М. Онищенко правовий статус 

розкривається через систему законодавчо встановлених і гарантованих державою 

прав, свобод, законних інтересів й обов’язків особи [301, с. 132]. А.М. Колодій  

пропонує достатньо широкий перелік, виділяючи такі елементи правового 

статусу: статусні правові норми і правові відносини; суб'єктивні права, свободи і 

юридичні обов’язки; громадянство; правові принципи і юридичні гарантії; законні 

інтереси; правосуб'єктність; юридична відповідальність [127, с. 129]. Незважаючи 

на різноманіття думок щодо складових правового статусу, всі вони погоджуються, 
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що в основі правового статусу обов’язково лежать права й юридичні обов’язки 

відповідного суб'єкта. На наш погляд, основу правового статусу свідка складають 

його права, які однак не можуть бути реалізовані без інших його елементів – 

юридичних обов’язків і юридичної відповідальності, яка реалізується у зв'язку з 

невиконанням певних обов’язків. Саме ці категорії найбільш точно відображають 

особливості правового становища свідка. 

Отже, розгляд загальних теоретичних засад щодо визначення поняття 

правового статусу особи дозволяє зробити наступні висновки: 

- правовий статус особи – це система соціально припустимих, нормативно 

закріплених та гарантованих авторитетом держави можливостей особи як суб’єкта 

правовідносин; 

- до змісту та структури правового статусу як правової категорії, повинні 

бути включені права, юридичні обов’язки та юридична відповідальність; 

- правовий статус свідка є галузевим видом правового статусу, тобто 

статусом суб’єкта правовідносин, врегульованих нормами кримінального 

процесуального права. 

Підкреслимо, що за законом свідок вступає у кримінальні процесуальні 

правовідносини за рішенням посадової особи, яка провадить розслідування чи 

суду, який здійснює розгляд справи. Як зазначала П.С. Елькінд: «Якщо особа, яка 

вчинила злочин, вступає у кримінальні правовідносини одразу ж після його 

вчинення, то до кримінально-процесуальних вона вступає лише тоді коли її 

затримано, відносно неї порушено кримінальну справу тощо» [350, с.13]. Тобто 

свідок в більшості випадків залучається до розслідування справи майже одразу 

після її порушення. На думку М.І. Бажанова та В.І. Смислова, юридичним фактом, 

який тягне виникнення правових зв’язків між слідчим та свідком, є вручення 

особі повістки, телеграми, телефонограми або усне повідомлення [38, с. 27; 280, 

с.44]. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, 

надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, 

здійснення виклику по телефону або телеграмою. Належним підтвердженням 
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отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 

шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому 

повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які 

підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її 

змістом (ч. 1 ст. 136 КПК України).  

Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні і підтвердження 

отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 

шляхом визначені у статтях 135-136 КПК України. Саме отримання особою 

повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом і є моментом 

набуття правового статусу свідка. З огляду на це, визначення поняття свідок і 

момент набуття особою такого статусу потребує певної конкретизації у 

положення КПК України. 

Згідно із ст. 66 КПК України, свідок має певний обсяг прав та обов’язків. 

Свідок має право: 1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні 

він допитується; 2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні 

інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого 

підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу; 3) відмовитися 

давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть 

стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами 

чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо 

відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають 

розголошенню; 4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно 

володіє, і користуватися допомогою перекладача; 5) користуватися нотатками і 

документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються 

будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;                  

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;                       

7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до 

нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і 

зауваження; 8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, 

передбачених законом; 9) заявляти відвід перекладачу. 
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В науковій літературі поширеною є точка зору, згідно з якою права, які 

входять до структури правового статусу свідка, спрямовані на сприяння 

нормальній безперешкодній реалізації основного обов’язку свідка – давати 

правдиві показання. На цьому свого часу акцентували свою увагу В.І. Смислов та 

О.А. Зайцев, підкреслюючи неприйнятність обмеження свідків у реалізації своїх 

прав, під час досудового розслідування, в умовах демократичної держави [113, с. 

7; 280, с.8]. Категорія правового статусу забезпечує системність прав і обов’язків. 

Останні об'єктивно взаємопов’язані між собою через їх взаємообумовленість та 

рівність. Так, належне виконання покладеного обов’язку є необхідною умовою та 

гарантією реалізації прав суб'єктів, забезпечує інтереси держави та суспільства. 

Поняття «юридичний обов’язок» в загальній теорії права, як правило, 

визначається як вид та міра необхідної поведінки, що вимагається законом та 

відповідає праву (повноваженню) іншої особи [200, с. 532; 183, с.137]. 

Загальноприйнятим є і те, що невиконання юридичних обов’язків тягне за собою 

настання юридичної відповідальності, а також застосування заходів державного 

примусу. Це означає, що лише невиконання необхідної поведінки певного виду у 

визначеній законом мірі може бути підставою для притягнення суб’єкта 

правовідносин до юридичної відповідальності. Такі загальнотеоретичні позиції, 

на наш погляд, мають стати базовими під час дослідження існуючих норм закону, 

в яких визначаються обов’язки суб’єктів певних правовідносин. Тому надалі, під 

час розгляду обов’язків, як одного з елементів правового статусу свідка, вважаємо 

за доцільне дотримуватися їх характеристики як  виду та міри належної 

поведінки. 

У ст. 66 КПК України закріплені такі обов’язки свідка: 1) свідок 

зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 

2) обов’язок давати правдиві показання під час досудового розслідування та 

судового розгляду; 3) обов’язок не розголошувати без дозволу слідчого, 

прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального 

провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 

нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків. 
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Обов’язки свідка, як елемент його правового статусу, відіграють головну 

роль у досягненні мети залучення цього суб’єкта до кримінального процесу. 

Водночас встановлення відповідних меж певного виду необхідної поведінки 

здатне певним чином утримати на одному рівні інтереси держави та людини в 

сфері публічного права. І найбільш потужним потенціалом в цьому механізмі 

наділені такі складові правового статусу суб’єкта правовідносин, як права. Саме 

передбачені правом можливості мають властивість утримувати баланс між 

уповноваженими органами і посадовими особами та іншими суб’єктами 

кримінального процесу [45]. 

Відповідальність реалізується в результаті вчиненого правопорушення або у 

зв'язку з невиконанням певних обов’язків. Проте така вторинність 

відповідальності стосовно обов’язку не виключає необхідності розглядати її як 

структурний елемент правового статусу. В підручнику «Теорія держави і права» 

за редакцією О.В. Зайчука та Н.М. Онищенко слушно зазначається, що наявність 

мети, функцій, юридичної відповідальності, її заснованість на системі принципів 

свідчить про самостійний характер цієї категорії, яка має теоретико-правовий та 

практично-правовий характер, забезпечуючи порядок у суспільстві  [301, с. 132-

133]. 

Частиною 1 статті 67 КПК України передбачено кримінальну 

відповідальність свідка за завідомо неправдиві показання слідчому, прокурору, 

слідчому судді чи суду або за відмову від давання показань, окрім випадків 

відмови давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або 

в суді щодо себе, а також членів сім'ї чи близьких родичів. Завідомо неправдиве 

показання, згідно статті 384 КК України карається виправними роботами на строк 

до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до двох років, а завідомо неправдиві показання, пов’язані із обвинуваченням у 

тяжкому чи особливо тяжкому злочині, зі штучним створенням доказів 

обвинувачення чи захисту, чи вчинені з корисливих мотивів можуть каратись 

виправними роботами на строк до двох років, обмеженням волі на строк до п'яти 

років чи позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
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Відмова свідка від давання показань без поважних причин, окрім випадків 

свідчення щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких 

визначається законом, карається штрафом від п'ятдесяти до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 

місяців, згідно статті 385 КК України. Право свідка на відмову давати показання 

закріплене у Конституції України: «Особа не несе відповідальності за відмову 

давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло 

яких визначається законом» (ч.1 ст.63), у КПК України (ст.18, п.3 ч.1 ст.66). 

Згідно з ч. 2 ст. 67 КПК України за злісне ухилення від явки до слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду свідок несе відповідальність, встановлену 

законом, якою є застосування відповідних примусових заходів впливу. Виклик 

свідка слідчим чи прокурором, передбачений ст. 133 КПК України, надає право 

слідчому, прокурору під час досудового розслідування викликати свідка, якщо є 

достатні підстави вважати, що він може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або його участь у процесуальній дії є обов’язковою.  

До свідка можливо застосувати і судовий виклик. Відповідно до  

ст. 134 КПК України слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під 

час судового провадження має право за власною ініціативою або за клопотанням 

слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, 

потерпілого, його представника здійснити судовий виклик певної особи, якщо 

слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така 

особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, 

або її участь у процесуальній дії є обов’язковою. Судовий виклик здійснюється до 

учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є 

обов’язковою. При цьому свідок зобов’язаний давати правдиві, об’єктивні 

показання про всі обставини справи, а також відповідати на всі поставлені йому 

слідчими, органами дізнання, судом і сторонами питання, за винятком тих, що не 

стосуються справи. В стадії досудового розслідування свідок зобов’язаний 

зберігати в таємниці характер допиту і зміст своїх показань. Розголошення 
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таємниці досудового розслідування, згідно статті 387 КК України, тягне за собою 

кримінальну відповідальність. 

На думку М.І. Бажанова, обов’язок з’явитися для свідчення встановлено  

«в інтересах правопорядку, тому ніхто не звільняється від нього» [38, с. 23]. 

Необхідність з’явитися обумовлена офіційністю кримінального процесу, 

важливістю дотримання певної процесуальної форми. Це обумовлює 

встановлення певного порядку проведення окремих слідчих дій, наявність у 

особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду повноваження 

викликати особу та вимагати її явки у необхідному місці, в конкретний час [45]. 

Відповідно до ст. 135 КПК України особу викликають до слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, 

електронною поштою або факсимільним зв’язком, здійснення виклику телефоном 

або телеграмою. У разі, якщо свідок, викликаний у встановленому КПК України 

порядку, не з’явився без поважних причин чи не повідомив про причини свого 

неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на 

виклик слідчого, прокурора, від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду, або ж 

до таких осіб може бути застосовано привід. Але при цьому слід мати на увазі, що 

ті або інші заходи примусового впливу щодо свідка, який не з’явився, можуть 

бути застосовані лише у випадках встановлення наміру до навмисної неявки 

свідка. Коли ж причина неявки є поважною, то суд, прокурор чи слідчий орган 

повинен повторити виклик свідка, такі поважні причини закріплені у ст. 138 КПК 

України.  

Таким чином, підставою відповідальності свідків є вчинення особою одного 

із наступних суспільно небезпечних діянь: 1) завідомо неправдиві показання 

слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду; 2) відмова від давання показань 

слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду; 3) злісне ухилення від явки до 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Аналіз санкцій проаналізованих 

статей КК України дозволяє виділити два види відповідальності свідків як 
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учасників кримінального провадження: 1) процесуальну – полягає у накладенні на 

порушника грошових стягнень чи застосування приводу, тобто примусового 

супроводження особи до місця виклику; 2) кримінальну – вчинення злочину, 

передбаченого нормами КК України, карається виправними роботами, арештом, 

обмеженням волі, позбавленням волі чи штрафом.  

Доцільно відзначити, що у вітчизняній судовій практиці існують випадки, 

притягнення свідків до відповідальності, передбаченої санкціями статей 384 та 

385 КК України. Так, 22 листопада 2013 року Зарічний районний суд м. Суми, 

розглянувши справу №1805/9262/2012, постановив призначити обвинуваченому 

покарання за ч. 2 ст. 384 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у 

виді штрафу в сумі 700 грн. на користь держави [247]. Зазначимо, що вирок за 

вчинення даного злочину було ухвалено із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, 

тобто суддею обрано більш м’яке, ніж передбачене законом, покарання, із 

урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину та особи винного. 

10 вересня 2010 року місцевим Трускавецьким міським судом Львівської 

області було винесено вирок по справі № 1 84/10 та визнано винним студента 

четвертого курсу Львівського державного університету фізичної культури у 

вчиненні злочину передбаченого ст. 385 ч. 1 КК України і призначено йому 

покарання за ч. 1 ст. 385 КК України у виді штрафу в розмірі 850.00 грн. Як 

зазначено у мотивувальній частині вироку, обвинувачений, являючись особою, 

якій відомі обставини, які відносяться до кримінальної справи № 132-0480 та 

будучи попередженим слідчим Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській 

області про кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 385 КК України за відмову від 

дачі показань, без поважних причин відмовився від дачі показань. Відповідно, 

вказаними діями особа вчинила злочин передбачений ч. 1 ст. 385 КК України [64]. 

Загалом, судова практика свідчить про те, що притягнення свідка до 

відповідальності за статтями 384 та 385 КК України є непоодинокими, так за 2016 

рік судами було винесено близько 60, а за 2017 рік близько 90 вироків по даній 

категорії справ. З огляду на це можна стверджувати, що інститут відповідальності 
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свідків на практиці забезпечує роль показань свідка як процесуального джерела 

доказів у кримінальному процесі України. 

Для порівняння визначення свідка та його статусу слід звернутися до 

кримінального процесуального законодавства зарубіжних країн. Як правило, 

спеціальні кримінальні процесуальні закони європейських держав містять 

окремий структурний розділ, який визначає статус свідка. Так, у КПК Естонської 

Республіки правовий статус свідка визначається у Розділі 2 «Допит свідка», який 

вміщує статті щодо забезпечення безпеки свідка, порядку допиту свідка, підстави 

відмови від давання показань тощо. У статті 66 КПК Естонської Республіки 

свідок визначається як фізична особа, якій можуть бути відомі обставини, що 

входять до предмету доказування [309]. Загалом, в основу визначення свідка в 

іноземних державах покладена ознака обізнаності свідка із обставинами, які 

мають значення для кримінального провадження. Наприклад, у ст. 95 КПК 

Азербайджанської Республіки відзначається, що як свідок може бути викликана 

особа, якій відомі будь-які обставини у кримінальній справі [310]. Різниця у 

підходах вітчизняного та азербайджанського законодавця полягає у тому, що в 

Україні свідком є особа, яка є учасником кримінального провадження. Про це 

свідчить формулювання «яка викликана для давання показань». В кримінальному 

процесуальному законодавстві Азербайджанської Республіки свідком вважається 

особа, «яка може бути викликана і допитана», тобто основним критерієм для 

визнання свідком є володіння певною інформацією, а не здійснення виклику для 

участі у кримінальному провадженні. Більш доцільним вважаємо саме 

вітчизняний підхід з огляду на те, що саме під час давання показань 

встановлюється, чи володіє особа інформацією, яка має значення для 

провадження.  

Більш широким є визначення свідка у кримінальному процесі Республіки 

Австрія – «свідком є фізична особа, яка дає показання про свої спостереження, що 

ґрунтуються на особистому сприйнятті тих чи інших подій, про відомості, 

одержані нею з інших джерел, про відомості, які мають значення для правильного 

вирішення кримінальної справи» [58, с. 47]. Така дефініція поняття «свідок» є 
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більш вдалою з огляду на те, що свідок розглядається як особа, «яка дає 

показання», тобто є учасником кримінального провадження. Окрім того, детально 

та вдало розкриті ознаки інформації, яка є предметом показань свідка. По-перше, 

варто розуміти, що така інформація ґрунтується на результатах спостережень та 

особистому сприйнятті особи. Тобто, відомості, які є відомими свідку, все одно 

підлягають доказуванню під час кримінального провадження. 

Схожою є дефініція, закріплена у абзаці першому статті 79 КПК Угорської 

Республіки [17], у якій вказується, що як свідок може бути заслухана особа, якій 

відомі факти, що підлягають доказуванню. 

У статті 283 КПК Республіки Хорватія [7] вживається поняття «імовірно 

можуть надати інформацію», що є близьким до вживаного у українському 

законодавстві формулювання «відомі або можуть бути відомі». Це підкреслює те, 

що доцільність інформації, яка відома свідку, повинна бути встановлена у 

кримінальному провадженні. 

Відповідно до статті 3 КПК Грузії [9] свідок - це особа, якій можуть бути 

відомі дані, необхідні для встановлення обставин кримінальної справи. Особа 

набуває статус, права та обов’язки свідка після попередження про кримінальну 

відповідальність і принесення присяги. Як бачимо, у цьому визначенні чітко 

зазначений момент набуття правового статусу свідка. На відміну від загального 

правового статусу громадянина, спеціальний кримінальний процесуальний статус 

свідка набувається за певних умов, і є минущим, а не постійним.  

Велике значення показань як джерела доказів визнається в доктрині всіх 

зазначених країн. Найчастіше саме на їх основі відбувається достовірне 

встановлення обставин, що є предметом доказування в кримінальному 

провадженні. Кримінальні процесуальні кодекси розглянутих нами країн містять 

положення про те, що жоден доказ не має наперед встановленої сили (наприклад, 

частина 1 статті 61 КПК Республіки Естонія частина 1 статті 13 КПК Грузії). Хоча 

юридичну силу показань щодо інших в системі джерел доказів вчені оцінюють 

по-різному. 

Передусім зазначимо, що законодавство деяких країн не передбачає 
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нормативного закріплення поняття свідка взагалі. Наприклад, у ст.ст. 117-118 

КПК Республіки Болгарія [19] та у ст.ст. 177-178 КПК Польської Республіки [11] 

лише зазначено, якою є природа показань свідків та коло осіб, яких забороняється 

допитувати, а власне дефініції поняття «свідок» не є законодавчо закріпленими. У 

КПК ФРН правовому статусу свідка присвячено окремий шостий розділ «Свідок» 

(«Zeugen») книги першої «Загальні положення» («Allgemeine Vorschriften»), який 

також не містить дефініції. Проте, у параграфах (статтях) з 48 по 71 

вищезазначеного розділу містяться норми, в яких визначаються: права та 

обов’язки свідка, особливості допиту свідка та окремих категорій осіб 

(федерального Президента, депутатів чи міністрів), застосовування запису при 

допиті, присяга свідка, допит про особисті дані особи, питання, які торкаються 

честі свідка та щодо його судимостей, компенсація свідкам, допомога адвоката 

[26]. 

Німецька доктрина оцінює показання свідка і співвідносить їх з іншими 

доказами за юридичною силою. На початку ХХ століття німецькими юристами та 

психологами було розроблено концепцію, що обґрунтовувала сумнівність 

показань свідків як доказів. На думку Д. Шустера: «Свідок - ненадійний засіб 

доказування» [25, с. 3]; інший процесуаліст Е. Шмідт вважав, що «цінність 

показань свідка для встановлення істини у вищій мірі проблематична» [24, с. 106]. 

Багато юристів того періоду обґрунтовували думку про те, що необхідно замінити 

показання свідка надійнішими доказами - речовими. На думку Г. Генкеля: 

«Технічний прогрес останнього століття, розвиток криміналістичної техніки, 

судової хімії та медицини весь час висувають з повною очевидністю на перше 

місце доказування за допомогою речових доказів» [15, с. 197-198]. В нинішній час 

німецька доктрина взагалі виходить з повної «рівноправності» показань свідка з 

іншими видами доказів. Процесуалісти, що обґрунтовують дану точку зору, 

пропонують буквально тлумачити знаменитий § 261 КПК ФРН, згідно з яким 

«про результати дослідження доказів суд вирішує за своїм внутрішнім 

переконанням на підставі розгляду всіх обставин справи в сукупності» [307]. 

Однією із головних відмінностей німецького законодавства від українського є те, 
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що у КПК ФРН свідка виділено в окремий розділ, який детально визначає його 

права та обов’язки, а у КПК України свідок входить до розділу «Інші учасники 

кримінального провадження». На відміну від КПК України, у КПК ФРН 

потерпілий не має особливого статусу і розглядається як свідок. У КПК України 

потерпілий і свідок розглядаються як окремі суб’єкти. Вважаємо, що саме підхід, 

застосований українським законодавцем, є більш досконалим, оскільки кожен із 

цих суб’єктів має свій особливий процесуальний статус. Також у КПК ФРН не 

приділяється увага визначенню свідка як у КПК України. В цілому особливістю 

німецького КПК є те, що в його тексті немає визначень термінів, які в ньому 

вживаються. Тим самим законодавець надав можливість виробити їх у 

кримінальній процесуальній доктрині та судовій практиці.[174, С. 135-136] 

При визначенні поняття свідка у ФРН найбільш поширеним є посилання на 

визначення, яке було сформульовано ще Верховним Судом Німецької Імперії: 

«Свідком є той, хто, не займаючи іншого процесуального становища, повинен 

повідомити судді про сприйняті ним факти» [23, с. 166]. Ще одним часто 

вживаним визначенням є поняття свідка, сформульоване Вернером Бойльке: 

«Свідок - це особа, яка повинна давати свідчення про власне сприйняття фактів у 

кримінальній справі, порушеній не відносно неї самої» [1, с. 114]. 

Тому, зробимо висновок, що визначення свідка, яке міститься у статті 65 

КПК України, в цілому відповідає європейським стандартам. Однак, оскільки 

спеціальний кримінальний процесуальний статус свідка набувається шляхом 

виклику для давання показань, даний момент повинен бути врахований у нормах 

чинного законодавства. Правовий статус свідка варто визначати з огляду на 

загальні положення теорії права та теорії кримінального процесу. У юридичній 

науці правовий статус свідка визначається як система юридичних норм, прав та 

обов’язків як засіб регулювання взаємовідношень між державою та особою, а 

отже свідок є носієм фактичних даних [276, с. 879]. Виходячи із норм 

кримінального процесуального законодавства, свідок має надавати об’єктивні 

показання щодо відомих йому обставин у кримінальному провадженні, що мають 

значення для цього кримінального провадження. 
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Питання процесуального статусу свідка у теорії кримінального процесу не є 

визначеним у повній мірі та потребує подальшого визначення. 

При його визначенні варто враховувати наступне: 

1) свідок не є стороною у кримінальному процесі, оскільки виконує 

обов’язок надати показання у кримінальній справі. Якщо ці показання не 

відповідають правилам допустимості доказів, свідок несе кримінальну 

відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, згідно з ст. 384 КК 

України [107, с.157]; 

2) свідок не має права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 

процесі, оскільки він не має права впливати на процесуальне рішення щодо 

порушення кримінальної справи, її закриття чи направлення до суду. Окрім того, 

свідок не може вказувати на зміну обвинувачення відносно підслідного не тільки 

на стадії досудового, але й судового провадження [276, с. 880]. 

Свідок, якого  залучають  до  проведення процесуальних дій під час 

досудового слідства, зобов’язаний не розголошувати процесуальних даних, про 

що слідчий повинен отримати від нього підписку про нерозголошення фактів, які 

стали йому свідомими. У разі розголошення  свідок  несе  кримінальну  

відповідальність. Також, відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості  щодо 

досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.  

Для прикладу, права та обов’язки свідка у КПК ФРН не закріплені в окремій 

нормі з чітко визначеним їх переліком. Кожному праву та обов’язку свідка 

присвячена окрема стаття, яка регламентує процесуальний порядок їх дії. 

Основними правами свідка, згідно з КПК ФРН, є: право на відмову від дачі 

показань свідків з особистих причин, право на відмову від дачі показань свідків з 

професійних причин, право професійних помічників (адвокатів, лікарів, аудиторів 

та ін.) на відмову від дачі показань свідків, право на відмову від надання 

відомостей особистого характеру, право на відмову від прийняття присяги, 

допомога адвоката, компенсація для свідків. Щодо обов’язків свідка, то в 

більшості сучасних німецьких підручників з кримінального процесуального права 
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зазначається, що у свідка в німецькому кримінальному процесі є три основні 

обов’язки: 1) з’являтися за викликом судді та прокуратури; 2) давати показання по 

предмету допиту; 3) приймати присягу [1, с. 130-135]. Проте, у цілому, досвід 

ФРН у частині регламентації інституту свідків є корисним для втілення в Україні 

у частині деталізації положень. У кримінальному процесі ФРН свідки 

сприймаються не просто як «інші учасники кримінального провадження», а як 

суб’єкти, які відіграють важливу роль для вирішення справи. Отже, кримінальний 

процесуальний статус свідка є його положенням у кримінальному провадженні, 

визначеним кримінальними процесуальними нормами, що характеризується 

наявністю комплексу прав, обов’язків та відповідальності, які реалізуються 

шляхом виклику особи для давання показань і допиту цієї особи. 

У літературі питання кримінально-процесуальної функції свідка досліджено 

фрагментарно. Так, у дослідженнях російських вчених звертається  увага на те, 

що невизначеність становища свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого 

полягає у тому, що не можна впевнено сказати, яку функцію – обвинувачення або 

захисту – вони будуть виконувати  при розслідуванні і розгляді справи [216]. 

Іншими вченими кримінально-процесуальна функція свідка визначається по-

іншому.  Так, П.С. Елькінд указує на здійснення свідком допоміжної функції  

(у напрямі діяльності особи, яка є джерелом доказової інформації) [111, с.64–65]; 

її позицію було підтримано В.М. Шпільовим [346, с.152].   

М.М. Шейфер відмічає, що свідок, знаходячись у групі «інших» учасників 

кримінального процесу, не виконуючи ні функцію захисту, ні кримінального 

переслідування, ні вирішення справи по суті, є носієм особливої «допоміжної» 

функції. Процесуальна функція свідка полягає у сприянні здійсненню правосуддя, 

шляхом правдивого викладення відомих йому обставин, які мають значення для 

справи [338] .Допоміжну кримінально-процесуальну функцію свідка виділяє і 

І.Ю. Тарічко [297].  

Нами підтримується позиція І.В. Гловюк про те, що свідок є суб’єктом 

реалізації допоміжної функції, оскільки його завданням є сприяння належному 

провадженню у кримінальній справі. Однак це не стосується осіб, щодо яких 
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відкрито кримінальне провадження і які допитуються як свідки. У такому випадку 

можна стверджувати про початок кримінального провадження щодо особи та 

наявність у цієї особи права на захист, оскільки чинний КПК дає підстави 

виділяти дві стадії кримінального провадження - досудове розслідування та 

судовий розгляд. Однак нормативне забезпечення прав таких свідків мало б 

здійснюватися у напрямку надання їм статусу підозрюваних при порушенні щодо 

них кримінального провадження і відповідного забезпечення реалізації права на 

захист від підозри у вчиненні кримінального правопорушення до направлення 

обвинувального акта в суд. [79, с. 163].   

Таким чином, свідком є особа, роль якої у кримінальному процесі є 

незамінною. Незважаючи на те, що у такої особи немає особистого інтересу у 

справі та її роль є швидше допоміжною, без свідків вирішення кримінальних 

проваджень є неможливим. Разом із тим, не можна однозначно стверджувати, що 

свідок не може мати особистої зацікавленості, проте така зацікавленість 

перебуває поза межами його правового статусу. Тож інтерес свідка має полягати, 

в першу чергу, в суворому дотриманні процесуальних норм та у сприянні 

розслідуванню кримінального провадження. 

Також, з огляду на викладене вище можливо надати наступне визначення 

свідка – це особа, яка не є підозрюваним, обвинуваченим або потерпілим та якій 

відомі факти і обставини, які підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), що їх 

сприймала особисто або від інших осіб. Також, свідок – учасник кримінального 

провадження, який володіє інформацією про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, отриманою особисто або з чужих слів, і у встановленому 

законом порядку надає показання, які сприяють забезпеченню швидкого, повного 

та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 

своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна 

особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до 

кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура.  
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Свідок, як суб'єкт кримінального процесу, наділяється чітко визначеним 

кримінальним процесуальним статусом, відповідно визначеними процесуальними 

обов'язками та процесуальними правами. Проте на законодавчому рівні існує 

потреба щодо певної деталізації даного інституту та механізму його застосування, 

адже дана категорія є однією із ключових у сучасному кримінальному процесі і 

потребує максимально можливого вирішення існуючих проблем з урахуванням 

зарубіжного досвіду. 

На підставі викладеного вище пропонуємо доповнити частину 1 статті 65 

КПК України реченням наступного змісту: «Особа набуває процесуального 

статусу свідка після отримання нею повістки про виклик її як свідка або 

ознайомлення з її змістом в інший спосіб у порядку, передбаченому цим 

Кодексом». «В окремих випадках, передбачених цим Кодексом, як свідки можуть 

бути допитані також особи, які проводили слідчі (розшукові) чи негласні слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії або були залучені до їх проведення».  

Таке доповнення значно спростить розуміння особою моменту набуття 

своїх прав, а також обов’язків як свідка і відповідальності за їх невиконання у 

кримінальному провадженні та дозволить йому скористатися своїми правами до 

моменту проведення допиту, а також зобов’яже виконувати покладені на свідка 

обов’язки, за невиконання яких будуть наставати правові наслідки, передбачені 

КПК України. 

Також пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 65 КПК України, яка передбачає 

визначення поняття свідка, абзацом другим такого змісту: «В окремих випадках, 

передбачених цим Кодексом, як свідки можуть бути допитані також особи, які 

проводили слідчі (розшукові) чи негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні 

дії або були залучені до їх проведення».  

Це доповнення необхідне у зв’язку з тим, що чинний КПК України 

передбачає можливість допиту як свідків також осіб, предметом показань яких є 

не обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 

передбачені ч.1 ст.91 КПК, а обставини проведення слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що важливо для 
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оцінки відомостей, які були отримані під час проведення таких процесуальних 

дій, з точки зору допустимості їх як доказів. Йдеться про можливість допиту як 

свідків: 1) понятих - про проведення відповідної слідчої (розшукової) дії  

(абз.4 ч.7 ст.223 КПК); 2) осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або 

були залучені до їх проведення (ч. 2 ст. 256 КПК), 3) службових осіб (керівника 

дипломатичного представництва чи консульської установи України, капітана 

судна України), які проводили процесуальні дії відповідно до глави 41 КПК 

України). 

 

 

1.2  Поняття і значення показань свідка у кримінальному провадженні 

Згідно зі ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні 

України є фактичні дані, отримані в передбаченому КПК порядку, на підставі 

яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність або 

відсутність фактів і обставин, що мають значення для кримінального 

провадження і підлягають доказуванню. Зазвичай одним з найперших джерел 

одержання доказової інформації під час розслідування кримінального 

провадження є показання свідків. Практично будь-яке кримінальне провадження 

не обходиться без виклику і допиту свідка. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України 

показання є процесуальними джерелами доказів. Показання свідків мають 

важливе значення для виконання завдань кримінального провадження щодо 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. 

Згідно зі статтею 95 КПК України «показання - це відомості, які надаються в 

усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 

свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження». 

Положення наведеної статті свідчить про те, що свідок може надавати показання 

у письмовій або усній формі. У письмовій формі свідком власноруч заносяться 

відомості до протоколу та описуються обставини які йому відомі по 

кримінальному провадженню. Під час надання показань свідком в усній формі, 
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такі показання записуються особою яка проводить допит власноруч або із 

застосуванням спеціальних технічних записів, таких як  відео- чи аудіозапис. 

Свідок може безпосередньо бути очевидцем певної події чи опосередковано 

дізнатися про неї. 

Визначаючи значущість такого джерела доказів, як показання свідка, ми не 

можемо ігнорувати з’ясування умов, за яких були сприйняті та збережені в 

пам’яті свідка обставини. А це, в свою чергу, вимагає знань і врахування 

психологічних процесів формування свідоцьких показань.  

Вивченню свідоцьких показань з використанням даних загальної психології 

присвячені наукові праці О.Р. Ратінова, Н.І. Гаврилової, А.В. Дулова,  

Г.Г. Доспулова, Л.М. Карнєєвої, В.Є. Коновалової, М.І. Порубова,  

А.Б. Соловйова, О.П. Кучинської, М.А. Погорецького, М.С. Строговича,  

та багатьох інших вчених. Предметом їх досліджень стали особливості 

сприйняття, запам’ятовування і передання інформації свідком, виявлення 

факторів суб’єктивного та об’єктивного характеру, під впливом яких ця 

інформація формується. Певну допомогу юристам у вивченні цих питань надають 

філософія, логіка, фізіологія та інші науки. 

Статтею 6 ЄКПЛ закріплено право кожної особи на справедливий і 

публічний розгляд її справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість 

будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. У п. 2 ст. 6 

ЄКПЛ закріплено принцип презумпції невинуватості: «Кожен, кого обвинувачено 

у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки 

його вину не буде доведено в законному порядку.» [132]. Як і в багатьох 

європейських державах, в нашій державі теж діє презумпція невинуватості, яка 

закріплена у ч. 1 ст. 62 Конституції України,ч.1 ст.17 КПК України. Одним із 

інструментів захисту даного права є можливість допитувати свідків 

обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й 

допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення.  
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В основі показань свідка лежить особисте сприйняття ним подій, тих чи інших 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Свідок також може повідомити про факти, яких особисто не спостерігав, а 

силу доказів вони матимуть лише за умови, що свідок вкаже джерело 

поінформованості. У цьому випадку показання свідка утворюють повноцінні 

докази, які повинні перевірятися й оцінюватися на загальних підставах. Тому 

важко погодитись із позицією Ф.Н. Фаткулліна, який зазначає, що показання 

свідка, котрий повідомляє про подію із слів інших осіб, мають невелике доказове 

значення [325, с. 133]. З іншого боку, вони можуть бути покладені в основу 

висновків у кримінальному провадженні тільки після їх належної перевірки і в 

сукупності з іншими доказами. 

У процесуальній літературі поняття показань свідка визначається по-

різному. П.П. Сердюков вважає, що це спосіб висловлення даних [271, с. 61], на 

думку І.М. Макара, показання свідка є інформацією про факти, які мають 

значення для провадження [180, с. 147]. Найбільш вдалим і правильним, на наш 

погляд, є визначення, згідно з яким під показаннями свідка потрібно розуміти 

повідомлення особи, зроблене в установленому законом порядку органам 

розслідування чи суду про відомі їй фактичні обставини, що можуть мати 

значення у провадженні. 

До предмета свідоцьких показань входять також відомості, що 

характеризують особу підозрюваного, обвинувачуваного, їх поведінку в побуті, 

стосунки з потерпілим тощо. Цими відомостями свідок може посприяти 

правосуддю, оскільки нерідко вони здатні відіграти певну роль при розслідуванні 

злочину або визначенні міри покарання обвинуваченому. 

Предмет свідоцьких показань можуть становити також відомості 

довідкового характеру, які є необхідними для з’ясування істотних фактів, їх 

перевірки і оцінки. Наприклад, про існуючу на даному підприємстві чи в 

організації систему обліку і звітності, про певний порядок проведення тих чи 

інших заходів у даній установі, і з багатьох інших питань [359, с. 88]. 
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У процесуальній літературі немає єдності щодо питання, які саме відомості 

мають входити до предмета показань свідка. Так, Р.Д. Рахунов вважає, що 

предметом свідоцьких показань є обставини, які відносяться до предмета 

доказування [263, с. 29]. На думку М.Л. Якуба, зміст цих показань повинні 

складати лише відомі свідкові фактичні дані [359, с. 88]. Л.Д. Кокорев і  

М.І. Порубов обстоювали точку зору, згідно з якою до предмета свідоцьких 

показань, окрім фактичних даних, входять також доводи, судження та 

припущення свідка [82, с. 138]. У сучасній юридичній літературі розуміння 

предмета показань свідка є дещо відмінним. Наприклад, О.П. Кучинська щодо 

свідка вживає термін «носій доказової інформації про обставини справи» [158, c. 

296], тобто предмет свідоцьких показань містить лише інформація, що 

відноситься до обставин справи. Досить вдала позиція належить М.Р. Мазур, яка 

стверджує, що свідок надає інформацію про обставини кримінального 

правопорушення, які ґрунтуються на безпосередньому сприйнятті, або ті, які 

сприйняті з інших джерел, але при цьому він в обов’язковому порядку повинен 

вказати джерело, з якого йому стали відомі факти, про які він розповідає [179, с. 

142]. Тому, зробимо висновок, що предмет показань свідка характеризується 

наступними особливостями: 1) його становлять відомості про обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; 2) предметом свідоцьких 

показань є лише інформація, що відноситься до обставин справи; 3) інформація 

повинна ґрунтуватись на власному сприйнятті свідка; 4) якщо інформація 

сприймається з інших джерел, свідок в обов’язковому порядку повинен вказати 

джерело, з якого йому стали відомі факти, про які він розповідає. 

Але цим предмет свідоцьких показань не обмежується. На судження і 

висновки свідка можуть вплинути його знання та досвід, за допомогою яких він 

визначає конкретні властивості чи ознаки об’єкта, що ним сприймаються. 

Наприклад, за формою автомобіля свідок, який тривалий час працював на станції 

технічного обслуговування, визначає його марку, за шумом у двигуні - певну 

несправність. 
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На власних висновках свідка нерідко ґрунтуються його показання про час 

події, відстань між певними об’єктами, швидкість їх руху, тобто відомості, 

пов’язані з одиницями виміру. Вони завжди мають певне значення для 

встановлення істини у справі. Водночас, під час сприйняття свідками події 

можливим є виникнення  помилок, у тому числі і добросовісних. Аналіз 

психологічної літератури дає змогу зробити висновок, що сприйняття складається 

з відчуттів, але не зводиться до них, оскільки у ньому беруть участь також 

уявлення, тобто образи, що викликані пам’яттю минулого досвіду. Наприклад, у 

минулому свідки могли бачити багато предметів подібних до того, що 

сприймається, з різних боків, при неоднаковому освітленні, на різній відстані, 

проте усі ці уявлення з’являються у їх пам’яті під час сприйняття конкретного 

предмета, включаються у процес сприйняття. Також сприйняття складається і з 

мислення. Завдяки процесу мислення під час сприйняття свідок виокремлює та 

об’єднує в цілісний образ частини предмета, який сприймається, що мають 

суттєве значення. Процес сприйняття, таким чином, пов’язаний з розумінням 

сутності та значення предмета, що сприймається, його взаємозв’язків з іншими 

предметами [267, с. 136-137]. 

Змістом свідоцьких показань можуть бути судження свідка, який має 

спеціальні знання в певній сфері людської діяльності. Завдяки цим знанням свідок 

робить висновки про які-небудь обставини, що є недоступними для сприйняття 

іншими особами. Застосування висновків і суджень свідка в процесі побудови 

версій чи провадження конкретних слідчих дій має здійснюватися слідчим з 

урахуванням усіх наявних у кримінальному провадженні фактичних даних. Також 

відповідно до ч. 7 ст. 95 КПК України, якщо особа, яка дає показання, висловила 

думку або висновок, що ґрунтується на спеціальних знаннях у розумінні статті 

101 КПК України, а суд не визнав їх недопустимими доказами в порядку, 

передбаченому частиною другою статті 89 КПК України, інша сторона має право 

допитати особу згідно з правилами допиту експерта. 

Як відомо, свідки в основному дають показання стосовно дій інших осіб, 

проте в практиці нерідко виникає ситуація, коли вони допитуються з приводу 



51 
 

власних дій та вчинків. У процесуальній літературі цілком справедливо 

зазначається, що при наявності у органів розслідування даних про винність особи 

у скоєнні злочину її допит як свідка повинен виключатися. Однак у слідчій 

практиці можуть мати місце випадки, коли допит особи як свідка є цілком 

законним і необхідним. Наприклад, є певні докази причетності особи до вчинення 

злочину, але їх явно недостатньо для притягнення її кримінальної 

відповідальності та повідомлення їй про підозру у скоєнні злочину та обрання 

запобіжного заходу. У цьому випадку допит проводиться щодо обставин які не 

будуть підставою для повідомлення про підозру та на яких не буде ґрунтуватися 

обвинувачення, але можуть надати відомості щодо ймовірних свідків події або 

місцезнаходження матеріальних доказів (документів, речей, знарядь вчинення 

злочину тощо). Також треба зауважити, що навіть якщо такий допит і буде 

проведений, то тільки із урахуванням положення п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України, 

яким передбачено недопустимість визнання як доказів показань свідка, який 

надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному 

провадженні. Тому, на нашу думку, показання такого свідка будуть визнані 

доказом, лише якщо вони не будуть ґрунтуватися на показаннях особи, а якщо 

будуть підтверджені під час досудового розслідування іншим шляхом (допитом 

свідків, проведеною експертизою, вилученими документами тощо). 

Слід також зауважити, що показання мають велике значення під час 

судового провадження тому, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на 

показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або 

отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або 

посилатися на них. Особа дає показання лише щодо фактів, які вона сприймала 

особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. 

Висновок або думка особи, яка дає показання, можуть визнаватися судом 

доказом, лише якщо такий висновок або думка корисні для ясного розуміння 

показань (їх частини) і ґрунтуються на спеціальних знаннях. Сторони 

кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо 
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якої здійснюється провадження, мають право отримувати від учасників 

кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є 

джерелом доказів. При цьому варто врахувати положення ч.7 ст. 95 КПК, згідно з 

яким якщо особа, яка дає показання, висловила думку або висновок, що 

ґрунтується на спеціальних знаннях, тобто як експерт, а суд не визнав їх 

недопустимими доказами під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення 

судового рішення, інша сторона має право допитати особу згідно з правилами 

допиту експерта. 

Показання визначені законом як процесуальне джерело доказів (ч. 2 ст. 84 

КПК України). У цьому контексті слід звернути увагу на співвідношення понять 

«фактичні дані» та «процесуальні джерела доказів». У свою чергу, процесуальне 

джерело доказів можна визначити як встановлену законодавством форму 

збереження та фіксації фактичних даних. Так, з точки зору Б.А. Галкіна, фактичні 

дані та їх процесуальні джерела становлять нерозривну єдність, а саме з’єднані в 

одному понятті як два його елементи, які у відриві один від одного не утворюють 

доказу [76]. Пленум Верховного Суду України п.16 постанови «Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 

29.06.1990 № 5 [252], з цього приводу наголосив, що «суду належить дати аналіз 

усіх зібраних у справі доказів, тобто всіх фактичних даних, які містяться в 

показаннях свідків, потерпілих, підсудних, у висновку експерта та інших 

джерелах доказів, які стверджують чи спростовують обвинувачення, не 

обмежуючись лише зазначенням прізвища свідка, потерпілого або назви 

проведеної експертизи тощо». Тобто, доказами є сукупність фактичних даних у 

певній процесуальній формі, що є підтвердженням того, що «фактичні дані» та 

«процесуальні джерела доказів» варто вживати у єдності, це стосується і показань 

свідка. 

Слід зазначити, що показання свідка дійсно мають свої процесуальні 

особливості. Ці особливості досить яскраво проявляються при порівнянні 

показань свідка з іншими джерелами доказів та при аналізі змісту тих фактичних 
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даних, які в них містяться. Водночас варто звернути увагу, що на сьогоднішній 

день серед вчених- процесуалістів немає єдності щодо визначення як самих 

доказів, так і їх джерел. Незважаючи на те, що кримінальний процесуальний закон 

містить визначення доказів, це поняття  в доктрині кримінального процесу 

відноситься до числа дискусійних. КПК 1960 року у ст. 65 визначав докази як 

фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку встановлюються 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи та до 

процесуальних джерел доказів відносив показання свідка, показання потерпілого, 

показання підозрюваного, показання обвинуваченого, висновки експерта, речові 

докази, протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, 

складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових 

заходів, та іншими документи. Слід констатувати, що правильне визначення 

поняття доказів має безпосереднє відношення до якості розслідування злочинів, 

вирішення кримінальних справ, законності і обґрунтованості рішень, які 

приймаються органами розслідування чи суду. У теорії кримінального процесу, 

якогось загального визначення, яке б сприймалось усіма науковцями, немає до 

цього часу.  

Чимало процесуалістів вважають, що фактичні дані та їх процесуальні 

джерела становлять нерозривну єдність. На їх думку, ці фактичні дані і їх джерела 

з’єднані в одному понятті як два його елементи, які у відриві один від одного не 

утворюють доказу [38]. Власне кажучи, й сам законодавець не завжди однаково 

тлумачив поняття доказів. Так, у ст. 58 КПК УРСР 1923 року зазначалося, що 

доказами є показання свідків, висновки експертів, речові докази, протоколи 

оглядів та інші документи, а також особисті пояснення обвинуваченого. При 

прийнятті в 1958 році «Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних 

республік» докази вже визначались як фактичні дані. Таке визначення доказів 

існує в кримінальному процесуальному законодавстві України та держав 

колишнього Союзу РСР і сьогодні. Що ж слід розуміти під фактичними даними? З 

цього питання теж немає єдності серед науковців. Уявляється, що позиція вчених, 

які під фактичними даними розуміють лише факти, є не зовсім правильною.  
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Адже факти - це явища дійсності, які, як правило, відносяться до минулого і є 

недоступними для безпосереднього сприйняття слідчим або судом. Для того, щоб 

факт був використаний при доказуванні, він має бути пізнаний, тобто 

відображений свідомістю людини. В результаті впливу названих вище явищ на 

органи чуття, наприклад, свідка, в його мисленні існують не речі, не предмети, а 

їх образи, відомості про них. 

Вважаємо, що співвідношення між доказами та їх джерелами полягає у 

тому, що процесуальні джерела доказів формуються після отримання суб'єктами 

доказування і їх фіксації відповідно до вимог КПК України. Тобто вони являють 

собою матеріальне втілення тих фактичних даних, які становлять докази в 

кримінальному провадженні в розумінні частини 1 статті 84 КПК України.  

Як правило, показання свідків як процесуальне джерело доказів формують окремі 

нормативно певні ознаки, серед яких особливого значення набуває визначення 

порядку проведення допиту як процесуальної форми отримання показань. 

Відповідно до КПК України як джерело доказів показання формують:                          

1) вимоги до змісту (містять фактичні дані, які свідчать про наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження і підлягають доказуванню); 2) вимоги до процесуальної форми їх 

отримання та фіксації (в передбаченому кримінальним процесуальним 

законодавством порядку допиту). 

Процесуальним засобом одержання показань, відповідно до законодавчого 

визначення, є допит (ч. 1 ст. 95 КПК України). Однак вчені справедливо 

відзначають, що показання надаються також і в ході інших процесуальних дій - 

зокрема, в ході пред'явлення для впізнання (статті 228-230 КПК України), 

слідчого експерименту (стаття 240 КПК України), огляду (стаття 237 КПК 

України), під час яких дана особа може подати відомості, які також будуть мати 

значення і для кримінального провадження в цілому [236, с. 8]. 

Отже, для визнання показань джерелами доказів необхідна їх відповідність 

нормативно визначеним ознакам. Законодавець використовує термін «пояснення» 

для позначення відомостей, які не відповідають усім наведеним вище ознаками. 
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Так, згідно з частиною 8 статті 96 КПК України сторони кримінального 

провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право отримувати від учасників кримінального судочинства 

та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів. 

Нормативне вираження доказів та їх джерел в національних законодавствах 

різних держав є різним. Однак існує тенденція до зближення і гармонізації 

законодавства, в тому числі кримінального процесуального, що обумовлює 

актуальність дослідження законодавчого відображення показань в системі доказів 

у кримінальних процесуальних кодексах європейських держав. З огляду на це слід 

розглянути нормативний підхід до визначення показань свідків як доказів, який 

застосований в КПК іноземних держав. 

Так, у частині 1 статті 63 КПК Естонської Республіки [4] поняття доказів 

формується через види процесуальних джерел доказів. Під доказами розуміються 

показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка, експертний 

висновок, показання експерта, роз’яснюючі акт експертизи, речові докази, 

протоколи слідчих дій, судового засідання і оперативно-розшукових дій та інші 

документи, а також фотографічні знімки, фільми та інші записи інформації. 

Причому цей перелік джерел доказів є відкритим, адже в частині 2 цієї статті 

встановлено, що для доведення обставин кримінального процесу можуть 

використовуватися також докази, які не зазначені у частині 1 цієї статті. 

У статті 3 КПК Грузії [9] докази визначені як інформація, надана в суд в 

установленому законом порядку, предмети, що містять цю інформацію, 

документи, речовини або інші об'єкти, на основі яких сторони в суді 

підтверджують або заперечують факти, дають їм правову оцінку, виконують 

обов'язки, захищають свої права і законні інтереси, а суд встановлює наявність 

або відсутність факту або дії, з огляду на яке здійснюється кримінальний процес, 

виконання або невиконання цього діяння певною особою, його винним або 

невинність, а також обставини, що впливають на характер і ступінь 

відповідальності обвинуваченого, що характеризують його особу. 
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В Угорщині поняття доказів не формулюється окремо, а серед показань 

виділяються тільки показання свідка і обвинуваченого. Так, згідно зі статтею 76 

КПК Угорщини [17] засобами доказування є показання свідка, висновок експерта, 

речові докази, документи і показання обвинуваченого. 

У французькому кримінальному процесі відповідно до частини 1 статті 427 

КПК [8] діє принцип свободи доказів (liberté de la preuve), який передбачає, що 

наявність злочинних діянь може бути встановлено будь-яким видом доказів, за 

винятком передбачених законом випадків. Відповідно, в наступних статтях не 

наводиться перелік системи джерел доказів, аналогічний тому, що міститься в 

частині 2 статті 84 КПК України. Схожий підхід застосований і в ФРН.  

Таким чином, незважаючи на різні підходи до визначення системи джерел 

доказів, показання, у тому числі показання свідка, як окреме джерело доказової 

інформації, виділяється практично у всіх державах. Причому в різних державах 

його відносять до джерела доказів, до засобів доказування, або до видів доказів. 

Щоб зрозуміти зміст показань свідка, необхідно розкрити сутність поняття 

«предмет доказування», оскільки дана правова категорія пов’язується із тією 

сукупністю фактів і обставин об’єктивної дійсності, які мають значення для 

вирішення кримінальних проваджень. На переконання С.М. Стахівського, 

предмет доказування — це передбачена законом сукупність обставин, які 

підлягають обов’язковому встановленню у кожній кримінальній справі з метою її 

правильного вирішення [289, с. 32]. У статті 91 КПК України, предмет 

доказування розкривається як сукупність передбачених кримінальним 

процесуальним законом обставин, які потрібно встановити у кожному 

кримінальному провадженню і які мають правове значення для правильного його 

вирішення по суті. 

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному проваджені підлягають 

доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і 

мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої 
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кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;  

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою 

для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній 

конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або 

є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння 

особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за 

його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;  

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

Серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 

повинні бути встановлені насамперед ті, що стосуються події кримінального 

правопорушення (п. 1 ст. 91 КПК). Термін «подія правопорушення», з нашої 

точки зору, є невдалим. На підставі такого формулювання можна припустити, що 

необхідно встановити всі елементи складу правопорушення. Насправді ж тут слід 

з’ясувати об’єкт і такі ознаки об’єктивної сторони правопорушення, як: чи мали 

місце дія чи бездіяльність, передбачені законом про кримінальні правопорушення, 

і якщо мали, то час, місце, спосіб і обстановку, умови, за яких вони були вчинені. 

Наслідки правопорушення і причинний зв’язок між дією чи бездіяльністю мають 

встановлюватися при доказуванні виду (фізична, моральна, матеріальна) і розміру 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розміру процесуальних 

витрат (п.3 ст.91 КПК).  

При доказуванні обставин, що впливають на ступінь і характер 

відповідальності обвинуваченого (п.4 ст.91 КПК), необхідно встановити всі 
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обставини, які пом’якшують, обтяжують чи виключають його кримінальну 

відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження. 

Перелік обставин (предмет доказування) є загальним, оскільки: по-перше, 

зазначені обставини підлягають доказуванню як на етапі розслідування, так і на 

етапі судового провадження; по-друге, названі обставини є основою не тільки 

обвинувального акта, але й вироку; по-третє, ці обставини підлягають 

доказуванню у кожному провадженні. Загальний предмет доказування при 

розслідуванні та прийнятті рішення у кримінальному провадженні по суті 

конкретизується та доповнюється обставинами, які слідчий, прокурор, слідчий 

суддя та суд мають встановити відповідно до змісту диспозиції статті закону 

України про кримінальну відповідальність, за якою було розпочато кримінальне 

провадження. 

Обставини, що входять до предмета доказування і в кінцевому підсумку 

повинні бути встановлені у кожному кримінальному провадженні в результаті 

кримінального процесуального доказування, можна назвати шуканими, або 

головними фактами. Проте, при здійсненні кримінального провадження 

встановленню підлягають так звані допоміжні факти (обставини), які не мають 

значення для доказування наявності чи відсутності події кримінального 

правопорушення, винності чи невинуватості певної особи тощо, але мають 

допоміжне, забезпечувальне значення для встановлення обставин, які входять до 

предмета доказування у кримінальному провадженні, для застосування заходів 

процесуального примусу, зупинення або закриття кримінального провадження. 

Таким чином, показання свідка – самостійне джерело доказів, яке являє 

собою належні, допустимі і достовірні відомості про обставини, які мають 

значення для кримінального провадження. 

Предметом показань є ті обставини, які мають пряме чи опосередковане 

відношення до об’єкта кримінального провадження, та полягають у сукупності 

даних про факти, які мають значення для того, щоб кожний хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 
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була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура. (ст. 2 КПК України) 

Співвідношення між доказами та їх джерелами полягає у тому, що 

процесуальні джерела доказів формуються після отримання суб'єктами 

доказування і їх фіксації відповідно до вимог КПК України. Тобто вони 

представляють собою матеріальне втілення тих фактичних даних, які становлять 

докази в кримінальному провадженні в розумінні частини 1 статті 84 КПК 

України. 

Отже, у кримінальному провадженні важливим є комплексне дослідження 

усіх засобів доказової діяльності, причому одну з провідних ролей в процесі 

відіграють показання свідка. Показання як окреме джерело доказів 

характеризується наступним: усна або письмова форма вираження; отримуються в 

процесуальному порядку допиту; зміст складають фактичні дані, які підлягають 

доведенню у кримінальному провадженні; носіями є підозрюваний, 

обвинувачений, свідок, потерпілий, експерт; суб’єктaми отримання і фіксації є 

органи досудового розслідування, слідчий суддя  і суд. 

 

1.3 Свідки та їх показання в історії кримінального процесу 

Розвиток інституту свідків та їх показань є неможливим без дослідження 

історії його становлення, що надає можливість законодавцю та дослідникам 

враховувати позитивний та негативний досвід попередників, а також 

використовувати його у цілях якісних змін. Аналіз процесів еволюції будь-яких 

правових категорій дає змогу здійснювати пошук відповідей на питання теорії та 

практики. Розуміння більшості сучасних правових явищ безпосередньо пов’язане 

із формуванням необхідного масиву знань про етапи їх розвитку. Тож, одним із 

найважливіших векторів пізнавальної діяльності в науці є аналіз історичних 

процесів, їх детальний розгляд та встановлення співвідношень із нинішнім 

станом. 
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Наразі в Україні не проведено значної кількості спеціальних історичних 

досліджень про свідків та їх показання в історії кримінального процесу, а отже є 

підстави для розгляду питання їх генезису, що є актуальним на сьогоднішній 

день. За часів незалежності України окремі аспекти даного  питання розглядались 

у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, проте тематика ролі свідків в історії 

кримінального процесу не є достатньо поширеною. Серед науковців, які у своїй 

науковій діяльності приділяли певну увагу даному питанню, виділимо таких як: 

І.Д. Беляєв, М.П. Василенко, В.Д. Гончаренко, І.П. Єрмолаєв, С.В. Пахман, С.М. 

Стахівський, М.О. Чельцов-Бебутов, О.О. Шевченко.  

Використання показань свідків відоме судочинству давно. За 

рабовласницького ладу показання свідків використовувались у судочинстві 

Стародавньої Греції, в Афінах при провадженні у кримінальних справах та при 

вирішенні спорів у цивільних справах. Однак необхідно зазначити, що 

судочинство того періоду мало деякі особливості, які стосувались суб’єктів 

свідоцьких показань. Наприклад, жінки і діти взагалі не допускались до участі в 

процесі як свідки. Якщо ж в цій якості виступав раб, то його обов’язково 

піддавали катуванню, оскільки вважалось, що дати правдиві показання він може 

тільки під час катування [286, с. 13]. 

У Стародавньому Римі теж були поширені катування для отримання 

показань. Так, у 288 році до н.е. був створений орган Триумвіри у кримінальних 

справах «triumviri capitales», вони виконували поліцейські функції і функції 

виконавців смертних вироків, інквізиційні повноваження здійснювати катування 

[105, c.5]. При цьому з 149 року до н.е. під час судового розгляду справи допит 

свідків у судовому засіданні проводився спочатку стороною яка запросила свідка, 

після цього його допитувала інша сторона, а суд свідків не допитував [105, с. 16]. 

У Київській Русі показання свідків досить широко використовувались при 

вирішенні судових справ. Правовим пам’ятником того часу є Руська Правда (X-XI 

століття). У 989 році Володимир здійснив судову реформу. Її сутність полягала в 

розмежуванні світських і церковних судів. Великий князь судив або сам, або через 

посадників, тіунів, волостей та їх помічників. Значна кількість справ проходила 
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через церковний суд, який розглядав всі правопорушення духовенства, а також ті 

справи простих людей, які були віднесені до юрисдикції церковного суду: всі 

злочини проти моралі, порушення церковних законів, перелюбство, чаклунство, 

сімейні сварки та інше. Судовий процес мав змагальний характер [110, с. 3-12]. 

Основними судовими доказами в Київській Русі були: власне визнання, 

показання свідків – послухів, видоків і людей, суди Божі, присяга, жереб, 

зовнішні прикмети. За Руською Правдою свідки ділилися на кілька категорій - 

видоків, послухів і людей. «Видоками» вважали осіб, які були очевидцями 

насильницьких дій, що стали приводом для порушення кримінальної справи. 

«Послухами» називали свідків, які за запрошенням сторін були присутніми при 

укладенні договору. А під терміном «люди» розумілися свідки у справах, 

обставини яких могли бути відомими багатьом. Проте слід підкреслити, що 

якихось істотних відмінностей між цими категоріями свідків у процесуальному 

відношенні не було. Їх показання мали однакове значення і служили при тих чи 

інших умовах для засвідчення на суді відомих їм фактичних обставин [232, с. 8]. 

В кінці XIV ст. суд Великого князівства Литовського був схожий на суд 

Київської Русі. Вся повнота судової влади належала Великому князю та окремо 

діяв церковний суд, також свої суди мали міські та сільські громади. В результаті 

еволюційного розвитку державно-правових інститутів до середини XVI ст. 

сформувалась система судів, яка складалася з центральних, місцевих і 

спеціальних судів. Общинні, або копні, суди - найдавніші суди, які здійснювали 

правосуддя в громадах. Копа - це суд, що складається з найбільш шанованих 

членів громади, що збиралися на спільні збори (копи) для розгляду судових справ. 

Ці суди керувалися нормами звичаєвого права. Суддями копного суду були копні 

мужі та кінні старці. Копний суд не мав постійного складу суддів. Кількість 

суддів налічувало 15-30 чоловік і залежало від величини копного округу. 

Територію копного округу складали його центр і навколишня місцевість. Зборів 

копи відбувалися найчастіше під відкритим небом. Крім старців і копних мужів 

на суді могли бути присутніми і особи державної адміністрації, зокрема віж або 

возний, які стежили за дотриманням на копі норм звичайного і писаного права. У 
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функції копи входило проведення розслідувань у кримінальних справах, що у 

свою чергу включало допити осіб як свідків. Якщо на території громади 

відбувалося злочин, члени громади повинні були зробити все, щоб знайти 

злочинця. Група сусідів називалася «гаряча копа». Її обов’язком було проведення 

перших слідчих дій: обшуків, опитувань потерпілих і свідків. Після того як 

«гаряча копа» закінчувала попереднє слідство, збиралась «велика копа» всіх 

чоловіків копиця округу, в який входила волость або декілька волостей.  

На «великій копі» проводилось судове розслідування і виносилося рішення.  

Якщо «велика копа» виносила злочинцю смертний вирок, то для приведення його 

до виконання збиралася «завита копа» - два-три члени громади, на яких 

покладалися функції ката.  

Першим законодавчим актом, який ввів поняття «свідок» (ст. 56) став 

Судебник Івана ІІІ 1497 року, згідно з яким показання свідків-послухів повністю 

зблизилися з показаннями простих свідків [138, с. 83; 357, с. 192].  

Свідок – «свідок факту, очевидець» (ст. 67). Судебником 1497 року значно 

розширено коло осіб, які могли бути свідками у справі, шляхом надання такого 

права холопам. Свідком могла бути повнолітня особа, особисто не причетна до 

справи [266, с. 84-85]. Свідок ніс матеріальну відповідальність у вигляді сплати 

позову позивачу та всіх витрат, пов’язаних з позовом, за давання неправдивих 

показань (статті 60, 67) та неявку за викликом у суд (ст. 50). Від явки свідка 

звільняла лише хвороба або служба, але він повинен прислати свої письмові 

свідчення. 

Велику довіру Судебник 1497 року надає суспільній думці. Якщо п’ять або 

шість добрих людей під хресним цілуванням назвуть людину крадієм, навіть за 

відсутності доказів вини, така особа буде обвинувачена у крадіжці (ст. 12, 13). 

Судебник 1550 року збільшив кількість таких людей – дітей боярських до 10-15 

чоловік, добрих селян до 15-20 чоловік (ст. 58). Судебник 1497 року передбачає 

публічне оголошення про заборону лжесвідчення (ст. 67) [46, с. 451-453; 294, с. 

19-29; 295, с. 135-177]. 
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Вперше неправдивим показанням свідка надав значення злочину Судебник 

1550 року, додавши до ст. 67 Судебника 1497 року слова «…а в вине казнити его 

торговою казнию», тобто бити батогом (ст. 99). На відміну від Судебника 1497 

року, Судебник 1550 року дозволяє послуху, якщо він скалічений, піп, чернець, 

чорниця або жінка, виставляти на поєдинок наймитів. Визнана винною сторона 

разом зі свідками зобов’язувалася сплатити позов та усі судові витрати [46, с. 457; 

295, с. 135-177]. 

Литовські статути є важливою пам’яткою законодавства та такими, яких на 

той момент не було у сучасній йому епосі. Причина такого визнання – зміст, який 

відображав правову культуру, історичні умови та специфіку регулювання 

суспільних відносин у тогочасному Великому князівстві Литовському. Питання 

свідків врегульовувалось у ІІ статуті Великого Князівства Литовського, 

прийнятому у 1566, та у якому були передбаченні свідчення свідків. Суди 

спиралися на свідчення «добрих людей», письмові докази і присягу. «Добрі 

люди» були свідками доброї чи лихої слави обвинувачуваного, подібно послухам 

по Руській Правді, або свідками фактів, подібні видокам. Велике значення мала 

характеристика обвинуваченого з боку «добрих людей». Негативна 

характеристика вела до винесення смертного вироку. За II Статуту свідками 

могли бути тільки християни. Свідки опитувалися під присягою. Судочинство 

велося староруською, а пізніше - польською мовою [138, c. 113]. Окрім цього, 

роль статутів Великого Князівства Литовського полягає у тому, що згодом вони 

були використані як основне джерело «Прав, за якими судиться малоросійський 

народ» 1743 р., однієї із найцінніших пам’яток української правової культури 

XVIII ст. Відомі історики С. Юшков та В. Мєсяц стверджували, що на Статут 

Великого князівства Литовського 1588 р. укладачі зробили 417 посилань. Крім 

того, у 264 випадках укладачі хоч і посилалися на Статут, але вказували на зміну 

його норм і у 352 випадках робилися посилання як на Статут Великого князівства 

Литовського, так і на збірники магдебурзького права [192, с. 215]. 

Хронологічно, наступним нормативно-правовим актом, прийнятим на 

території земель, які на сьогодні є українськими, та який вплинув на розвиток 
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інституту показань свідків, є Соборне Уложення 1649 року. За Соборним 

Уложенням 1649 року участь свідків у справі передбачалася у таких формах: 

1) посилання з винуватих – якщо хоча б один з десяти свідків дасть 

показання не на користь цієї сторони, вона програє справу (за Судебником 1550 

року в такому випадку свідки мали право вимагати поєдинку). Причому 

враховувалися не лише протиріччя у показаннях свідків, а й вказівка свідка, що 

йому нічого не відомо про цей факт. Цінність показань свідків визначалася 

залежно від його соціального стану. Для спору з більш важливого питання 

потрібні були свідки, які займають більш важливе положення (статті 158-160 

глава Х); 

2) посилатися в повальний обшук (статті 161-162, 164, 166 глава Х), тобто 

масове опитування населення з приводу факту, який має значення у суді – 

допускалося у суді за відсутності загального (поіменного) посилання або 

посилання з винуватих (глава Х статті 161, 167). Обшукові люди повинні були 

встановити або заперечити існування певного факту [46, с. 569; 333, с. 677]. 

Обшуковими людьми могли бути усі (іноземці, іновірці, особи різного стану 

тощо), але феодально залежні особи (боярські діти, селяни) та жінки 

допитувались при хресному цілуванні перед образом (ст. 173 глава Х). Відвід 

обшукових людей сторонами заборонявся; оцінка показань здійснювалася на 

підставі рівності усіх голосів, за абсолютною більшістю. Перетворення 

повального обшуку з виразу суспільної думки у показання свідків відбулося на 

підставі внесення змін у порядок його проведення згідно з «Новоуказними 

статтями про тятебні, розбійні та убивчі справи», виданими 22 січня 1699 року. 

Детальні правила проведення повального обшуку, яких не було у минулих 

узаконеннях встановили, що: обшукові люди не мають права брехати 

зговорившись, за що платять пеню; свідки повинні бути достовірними – самі 

бачили та добре знають, а не по слуху; не можуть бути свідками глухі, німі, 

психічно хворі, малолітні, а також діти відносно батьків, відпущеники та раби 

відносно панів [46, с. 586-589]. 
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3) загальне посилання – посилання обох сторін на одного або трьох свідків, 

зазначивши, що їх показання будуть мати вирішальне значення для справи. 

Загальне посилання проводилося за такими правилами: особа, на яку 

посилаються, повинна бути очевидцем факту (ст. 172 глава Х); при розходженні 

показань справа вирішувалася більшістю (ст. 169 глава Х); за неправдиві 

показання особа несла відповідальність у вигляді биття батогом та відшкодування 

збитків (ст. 170 глава Х); 

4) свідки у сучасному розумінні слова. Відвід свідка передбачався у двох 

випадках: якщо свідком був раніше відпущений холоп або раб, причому на них 

посилався позивач, а їх хазяїн або його син у справі виступали відповідачами  

(ст. 174 глава Х); якщо свідком була дружина позивача або відповідача (ст. 177 

глава Х). Батько або матір відповідача могли бути свідками, якщо на них 

посилався позивач, а також батько або матір позивача могли бути свідками, якщо 

на них посилався відповідач (відвід таких свідків не допускався), причому справа 

вирішувалася лише на підставі їх показань (ст. 176 глава Х). Феодально залежні 

особи (боярські діти, селяни) та жінки допитувалися при хресному цілуванні 

перед образом (ст. 173 глава Х) [281, с. 83-257]. 

На правобережній Україні діяв «Воїнський статут» Петра І (1716 р.), який 

передбачав застосування катувань до свідків. Підстави для цього сформульовані 

досить абстрактно: «Коли свідок у великих і важливих справах під час розповіді 

своєї розгубиться, збентежиться або зміниться на обличчі...». Про те, які свідки 

вважаються кращими, у ньому зазначалось наступним чином: «Це слово кращі 

свідки розуміється, що свідок чоловічої статі більше від жіночої, і знатний більше 

від незнатного, учений від невченого і духовний від світської людини 

поважнішим буває». 

У 1743 році були прийняті вже згадувані нами у даній роботі «Права, за 

якими судиться малоросійський народ». Показання свідків у даному нормативно-

правовому акті були віднесені у Главі 8 до доказів сторони обвинувачення або 

сторони захисту. Тобто, судді приймали рішення у тому числі й на основі допитів 

свідків та тих матеріалів, з якими безпосередньо ознайомились як до, так і під час 
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суду. Загалом, як і відмічалось, даний нормативно-правовий акт переважно являв 

собою дублювання норм статутів Великого Князівства Литовського, проте 

цінність його полягає передусім у тому, що він є пам’яткою саме української 

правової культури. І не зважаючи на те, що «Права за якими судиться 

малоросійський народ» не були офіційно визнаними, вони мали значний 

позитивний вплив на подальший розвиток вітчизняного права та його інститутів. 

Так у вищезазначеному документі було зазначено, що «доводи і докази до 

обвинувачення або виправдання чиємусь сліди образи бувають: 1) через 

самовільне признання; 2) через листи; 3) через свідків; 4) через присягу; 5) через 

пошук або іспит та катування» (порядок частина 3: про докази, № 1. Статут: розд. 

4, арт. 77, § 2) 

Згодом на території України була проведена судова реформа 1760-1763 рр., 

головним наслідком якої є оптимізація мережі судових установ, впровадження в 

їхню діяльність нових стандартів, поліпшення підготовки їх кадрового складу 

завдяки спеціалізації та перерозподілу повноважень владних інститутів. У 

порівнянні з попередніми періодами майже не змінюється система судових 

доказів. До них ставилися власне визнання, показання свідків, письмові та речові 

докази. У другій половині XVIII ст. до них додаються висновки експертів. Свідки 

поділялися на офіційних і звичайних. До офіційних відносились особи, які 

перебували на державній службі: возний і сищик. Звичайні свідки - це особи, які 

були присутні при вчиненні злочину або чули про цей злочин. При розслідуванні 

тяжких злочинів застосовувалася катування. Від неї звільнялися шляхта, 

духовенство, психічно хворі, вагітні, жінки, люди похилого віку та малолітні. 

[209, c. 211-212] 

Cлід зазначити, що на рубежі XIX і XX століть на ефективність 

використання свідоцьких показань негативно вплинули дані експериментальної 

психології. Такі вчені, як В. Штерн, О. Гольдовський, Є. Кулішер та інші 

проводили із свідками численні експерименти, на підставі яких зробили висновок 

про те, що більшість людей неправильно відтворюють у своїх показаннях явища 
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та факти, які вони сприймали раніше. Тобто «безпомилкові спогади є не 

правилом, а швидше винятком» [347, с. 259]. 

До того ж експерименти із свідками збігались за часом з бурхливим 

розвитком науки і техніки, багатьма відкриттями в галузі природознавства, 

фізики, хімії, що дало можливість застосовувати досягнення цих наук у розкритті 

злочинів. Дослідження доказів методами, які спираються на успіхи хімії, фізики, 

спектрографії, рентгеноскопії, що були запропоновані відомими криміналістами, 

дозволили виявляти і досліджувати докази, встановлення чи виявлення яких 

раніше було просто неможливим. 

У дореволюційний період кримінальне процесуальне законодавство 

детально закріплювало процесуальний статус свідка, його основою були Судові 

статути від 20 листопада 1864 р. У Статуті кримінального судочинства свідок 

визначається як: «лицо, доставляющее суду доказательство». Не допускалися до 

давання показань люди, показання яких могли нашкодити державним інтересам, 

психічнохворі особи, особи, які в цьому провадженні є прокурором, захисником, 

підсудним, повіреним приватного обвинуваченого чи цивільного позивача. На 

свідка покладалися певні обов’язки, наприклад згідно із ст. 387 Статуту 

кримінального судочинства: «викликана особа зобов’язана прибути особисто і в 

назначений строк; якщо вона по законних причинах не може з’явитись, на неї 

покладається обов’язок повідомити про причини неприбуття». У ст. 388 чітко 

визначалися обставини, які були поважними у випадку неявки свідка, а саме: 

«Законними причинами неявки визнаються: 1) позбавлення свободи;  

2) неможливість переміщення під час епідемій, воєнних конфліктів, стихійних лих 

чи інших обставин непереборної сили; 3) непередбачуване розорення від 

нещасного випадку; 4) хвороба, що унеможливлює покидання меж свого місця 

проживання; 5) смерть батьків, чоловіка, дружини, чи дітей, або їх тяжка або 

смертельно небезпечна хвороба; 6) неотримання чи несвоєчасне отримання 

повістки». Статут забороняв слідчому добиватися зізнання від свідка, допит 

свідка повинен був проходити так, щоб свідоцькі показання були добровільними 

та не ґрунтувалися на погрозах чи вимогах дати неправдиві свідчення. Одним із 
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способів перевірки показань свідків, відповідно до Статуту кримінального 

судочинства 1864 року була очна ставка, що передбачалася ст. 452: «Слідчий 

може застосувати очну ставку свідків, яка тягне за собою тільки повторення 

брехні з іще більшим нахабством, здійснена віч на віч». Всі показання свідків 

повинні були бути записані ним особисто чи з його слів, але без змін, відступів та 

доповнень. 

Загалом до 1864 року, тобто до прийняття нових судових статутів у Росії, 

законодавством завідомо визначався ступінь достовірності і цінності показань 

свідків. Не допускались до дачі свідоцьких показань «клятвопорушники», 

розбійники, вбивці, особи, які не виконують релігійних обрядів, родичі 

потерпілого. Показання двох свідків, які співпадали за змістом, розглядались як 

повний доказ. Показання ж одного свідка визнавались неповним доказом і, таким 

чином, недостатнім для винесення обвинувального вироку або рішення в 

цивільній справі. З подальшим розвитком суспільства зростала і роль свідків при 

вирішенні завдань судочинства. 

За радянської влади на території України спочатку діяв КПК УСРР 1922 

року, а згодом КПК УРСР 1927 року. Тодішній законодавець у арт. 62 КПК УСРР 

з 1922 р. до доказів у кримінальному судочинстві відніс « ... свідчення свідків, 

висновки експертів, протоколи оглядів і інші писані документи та особисті 

пояснення звинуваченого». КПК УРСР 1927 року, порівняно з КПК 1922 р., 

доповнювався новими положеннями, які відображали тенденцію посилення 

впливу держави на суспільство. Поняття свідка не закріплювалось, а його права 

не були систематизовані в окремій статті Кодексу, а містилися в різних його 

статтях, згідно з якими свідок мав право: на повернення зазнаних ним витрат у 

зв’язку з явкою та на винагороду за відрив його від звичайної праці (ст. 66); 

користуватися послугами перекладача, або особи, яка розуміє знаки німих та 

глухих (ст. 164); самостійно читати протокол допиту (ст. 165), про що йому 

роз’яснювалося; заявляти про внесення доповнень та змін до протоколу, які 

заносилися до протоколу лише за згодою слідчого (ст. 160). Окремі права мав 

свідок під час його допиту у суді (ст. 265-275) – мати письмові нотатки, коли 
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показання стосувалися обчислень й інших даних, які важко тримати в пам’яті  

(ст. 272).  

Цікавим є положення КПК УРСР 1927 року, яке надавало право судді 

зупинити допит свідка, якщо він визнає, що показання допитаних свідків 

повністю встановили обставини, потрібні для розгляду справи. Незмінними 

залишилися загальні правила допиту (ст. 160) та підстави відповідальності свідка. 

З часом до КПК 1927 року вносилися зміни і доповнення. Так, Законом УРСР від 

8 серпня 1928 року встановлено порядок допиту малолітніх свідків (ч. 4 ст. 162), 

які підлягали допиту в присутності представників Народного комісаріату освіти і 

Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, які підписували протокол. Цим 

же законом внесені зміни до ст. 160, яка закріпила, що протокол допиту 

підписують свідок і слідчий, причому свідок має право власноручно написати свої 

показання [260, с. 131-147]. Відносно показань свідків ряд вимог був 

встановлений рішеннями Верховного Суду СРСР, які стосувалися умов надання 

свідоцьких показань та їх оцінки. Так, необхідною умовою є встановлення 

джерела отримання свідком відомостей, які він повідомляє, їх співвідношення з 

іншими доказами у справі, наявність у них самих протиріч, наскільки вони є 

конкретними [241, с. 173]. 

Незважаючи на закріплення у КПК 1927 року демократичних засад 

судочинства, таких як новий порядок регулювання діяльності органів 

попереднього розслідування, прокуратури і суду, розширення  прав слідчих і 

прокурорів у закритті кримінальних справ за відсутністю складу злочину, 

тридцяті роки ХХ ст. характеризуються суворим тоталітарним режимом. 

Прийняття другою сесією Верховної Ради СРСР 16 серпня 1938 року 

«Закону про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік» [260, с. 

131-147] стали поштовхом до прийняття нового КПК УРСР, який в УРСР 

затверджений 28 грудня 1960 року, а введений в дію з 1 квітня 1961 року [259].  

У порівнянні з КПК 1927 року, статті КПК 1960 року систематизовані, кожна з 

яких має назву. КПК 1960 року дублював норму КПК 1927 року стосовно кола 

осіб, які не можуть бути допитані як свідки (ст. 69), однак не обмежив захист 
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професійної таємниці окремими видами злочинів. Нові правила КПК 1960 року 

закріпив порядок допиту неповнолітнього свідка (статті 168, 307), згідно з якими 

особи до 14 років, а за розсудом слідчого до 16 років, допитуються у присутності 

педагога, при необхідності лікаря, батьків чи інших законних представників 

неповнолітнього. У виняткових випадках, коли цього вимагають інтереси справи, 

допит неповнолітнього свідка за ухвалою суду може бути проведений у 

відсутності підсудного. 

КПК 1960 року детально визначив право на відшкодування витрат свідку 

(ст. 92) у зв’язку з явкою, до яких відноситься збереження середнього заробітку за 

місцем роботи, а для осіб, які не працюють – винагорода за відрив від занять, які 

виплачуються з коштів органів дізнання, слідства і суду. 

З часом до КПК 1960 року вносилися зміни і доповнення, які відповідали 

вимогам часу. Головними з них, які встановлювали та змінювали процесуальний 

статус свідка, були Указ Президії Верховної Ради УРСР від 20 березня 1985 року 

№ 8627-X «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального і 

Цивільного-процесуального кодексів Української РСР» [256], яким КПК УРСР 

доповнений ст. 292-1 «Допит осіб, які з’явилися в судове засідання, при 

відкладенні розгляду справи». Указом Президії Верховної Ради УРСР  

від 16 квітня 1984 року № 6834-X «Про внесення змін і доповнень до 

Кримінально-процесуального кодексу Української РСР» [255], Законом України 

від 21 червня 2001 року № 2533-III «Про внесення змін до Кримінально-

процесуального кодексу України» [254] розширений перелік осіб, які не 

підлягають допиту як свідки (ст. 69). Законом України від 13 січня 2000 року  

№ 1381-XIV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [253], 

КПК доповнений ст. 69-1 «Права свідка», яка вперше в історії вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства чітко визначила та закріпила права 

свідка, у тому числі і на обраного за власним бажанням адвоката під час допиту 

чи проведення інших слідчих дій, а також на іншу правову допомогу. 

23 грудня 1993 року було прийнято Закон України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993  
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№ 3782-XII [258], у якому у статті 2 до переліку осіб, які мають право на 

забезпечення безпеки, були віднесені і свідки. Його роль полягає у запровадженні 

інституту забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства. 

Окрім того, прийняття Закону було одним із перших кроків до реального та 

дійсного забезпечення належних умов для виконання процесуальних обов’язків 

свідками. Прийняття даного нормативно-правового акту засвідчило намір 

держави захистити від протиправних посягань таких осіб у процесі сприяння 

кримінальному судочинству. Відповідно, з цього моменту норми щодо 

забезпечення безпеки свідків, отримавши законодавче закріплення, поступово 

втілювалися в життя, у тому числі і шляхом доповнення КПК статями 52-1, 52-2, 

52-3, 52-4, 52-5, які передбачають право свідка та членів його сім’ї на 

забезпечення безпеки [253]. 

Нині на території України діє Кримінальний процесуальний кодекс від 

13.04.2012 (зі змінами та доповненнями), в якому свідку присвячено  

ст. 65 «Свідок», ст. 66 «Права та обов’язки свідка» та ст. 67 «Відповідальність 

свідка» та низка інших статей в яких згадуються особи зі процесуальним статусом 

«свідок». Треба зазначити, що новий КПК дуже детально регламентує права та 

обов’язки свідка, що у свою чергу є позитивним досягненням у сфері 

кримінального процесуального законодавства. 

У процесі дослідження нами встановлено, що інститут свідків та їх показань 

у кримінальному процесі має порівняно довгу історію. На перших етапах 

розвитку інституту свідків та їх показань галузь кримінального процесу ще не 

була сформована у правовій системі держави в повній мірі, тому перші історичні 

етапи пов’язуються із існуванням різних підходів до особи свідка та його 

правового статусу.  

Із розвитком законодавства відбулась значна еволюція даного інституту, 

проте роздробленість українських земель в межах різних держав негативно 

сприяла формуванню відповідних інститутів у вітчизняній правовій системі. P 

прийняттям спочатку союзного, а згодом і вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства відбулось остаточне формування інституту свідків 
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у тому вигляді, у якому він функціонує зі значними змінами і на сьогоднішній 

день.  

 

 

1.4 Види показань свідка у кримінальному процесі 

Будь-який різновид показань свідка у кримінальному процесі передусім 

являє собою засіб доказування, що сприяє досягнення кінцевої мети 

кримінального провадження. Специфіка різноманіття інформації, якою можуть 

володіти свідки, визначає існування різноманіття видів показань свідка у 

кримінальному процесі та необхідність їх чіткого розмежування.  

Кримінальне процесуальне законодавство України за останнє десятиліття 

зазнало значного реформування. Прийняття нового Кримінального 

процесуального кодексу спричинило суттєві зміни до усього кримінального 

процесу, у тому числі і щодо показань свідка – однієї із передумов швидкого, 

повного та неупередженого кримінального провадження. Це зумовило появу 

низки проблемних питань. По-перше, далеко не всі положення отримали схвальну 

оцінку серед вітчизняних вчених чи були піддані серйозній критиці. По-друге, 

відносна молодість окремих різновидів та недостатня увага у науковій літературі 

породжує необхідність їх детального аналізу. Саме тому питання видів показань 

свідка у кримінальному процесі і на сьогодні залишається актуальним та 

нерозкритим належним чином у вітчизняній науці.  

Поділ показань свідка у кримінальному процесі на різноманітні види за 

відповідними характерними ознаками спрямований на вирішення 

найрізноманітніших завдань, пов’язаних із процесом доказування у 

кримінальному провадженні. У юридичній літературі фактично не зустрічаються  

групування видів показань свідка у кримінальному процесі, тому даний важливий 

інститут у цілому залишається поза увагою. Це зумовлює необхідність детального 

дослідження кожного із видів, які якнайповніше відображатимуть та 

характеризуватимуть різні сторони показань свідка у кримінальному процесі. 
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Серед дослідників даного питання, відзначимо, що у тій чи іншій мірі до 

аналізу даного питання звертались такі науковці, як: Р.С. Бєлкін,  

Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Л.М. Карнєєва, В.В. Король, Н.П. Кузнєцов, 

О.П. Острійчук, Т.В. Садова, О.Г. Шило та інші. 

У науковій процесуальній науковій та навчальній літературі існує багато 

критеріїв поділу доказів: 1) за відношенням до характеру зв’язку з фактами 

предмета доказування -  на прямі та непрямі; 2) за природою та механізмом 

формування і носієм доказової інформації – на особисті і речові; 3) за джерелом 

отримання фактичних даних – первинні та похідні; 4) за відношенням до предмета 

обвинувачення – обвинувальні та виправдувальні [198, с. 119–137]. Проте далеко 

не кожен із таких критеріїв розподілу можливо застосувати до такого різновиду 

доказів, як показання свідка.  

Так, прямі докази безпосередньо вказують на обставину, що підлягає 

доказуванню, або ж на її відсутність. Наприклад, свідок безпосередньо вказав на 

саму злочинну дію, час, місце, спосіб її вчинення, на того, хто вчинив цю дію і на 

особу потерпілого. Непрямі докази потребують доведення того, що вони мають 

відношення до події злочину за допомогою судової експертизи, пред'явлення для 

впізнання, допитів та інших слідчих дій. Непрямі докази також мають важливе 

значення, але користуватись ними складніше. Треба, щоб вони були тісно 

взаємопов'язані, створювали систему доказів, в якій кожний непрямий доказ був 

би кільцем нерозривного ланцюга [122, с. 120]. У зв’язку із цим зробимо 

висновок, що показання свідка можуть бути поділені на прямі та непрямі. 

У такому разі прямими показаннями свідка є фактичні дані, що 

відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і 

достовірними відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному 

провадженні, та які безпосередньо вказують на саму злочинну дію, час, місце, 

спосіб її вчинення, на того, хто вчинив цю дію і на особу потерпілого. 

Непрямі показання свідка – це  фактичні дані, що відповідають вимогам до 

змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями про 

обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та які потребують 
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доведення того, що вони мають відношення до події злочину за допомогою 

судової експертизи, пред'явлення для впізнання, допитів та інших слідчих дій. 

Особистими є докази, у формуванні яких брало участь психічне сприйняття 

людиною відповідних обставин, і передача їм у різній формі відомостей про ці 

обставини органам, що здійснюють кримінальний процес. Наприклад, до 

особистих доказів відносяться і показання свідків. Відповідно, речовими є об'єкти 

матеріального світу, на яких відбилися сліди взаємодії з іншими матеріальними 

об'єктами або людиною [122, с. 129]. Логічно, що поділ показань свідків за даним 

критерієм є неможливим, оскільки лише один із зазначених різновидів 

характеризує досліджуване поняття.  

Первинними є докази, отримані з першоджерела. Наприклад, свідок 

повідомив фактичні дані про подію злочину, винного, інші обставини, які він 

особисто спостерігав, сприймав за допомогою своїх органів чуття; слідчий під час 

огляду місця події знайшов знаряддя скоєння злочину, і воно долучено до справи і 

зберігається при ньому; в кримінальній справі є справжній документ, що 

засвідчує певні факти, тощо. Відповідно, похідними доказами є такі, за 

допомогою яких встановлюються обставини злочину, але не безпосередньо, а 

опосередковано, тобто через якесь інший доказ або інший носій інформації, що не 

залучений в кримінальний процес, але який мав можливість (хоча б теоретично) 

такого залучення [122, с. 129]. Аналізуючи норми чинного КПК України, робимо 

висновок, що похідними доказами можуть бути показання з чужих слів, 

передбачені ст. 97 КПК України. Показаннями з чужих слів є висловлювання, 

здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке 

ґрунтується на поясненні іншої особи. Тобто, такі показання, як і первинні містять 

дані про подію злочину, винного чи інші обставини, проте сприймались свідком 

не безпосередньо, а через пояснення іншої особи, яка не залучена до 

кримінального процесу, але мала можливість, хоча б теоретичну, такого 

залучення. Але визнання таких доказів у судовому засіданні є особливим, тому, 

що суд може визнати доказами показання з чужих слів, якщо сторони 

погоджуються визнати їх доказами. Також суд має право визнати допустимим 
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доказом показання з чужих слів, якщо підозрюваний чи обвинувачений створив 

або сприяв створенню обставин, за яких особа не може бути допитана. Показання 

з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення 

яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, 

визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень  

ч. 2 ст. 97 КПК України. Показання з чужих слів, мають обмеження у визнання, 

так у будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом, якщо вони 

даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або 

іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або 

співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального 

провадження. У частині 2 ст. 97 КПК України стверджується, що «суд має право 

визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості 

допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі 

показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 

доказів», що надає підстави виділяти первинні показання свідка та похідні 

показання свідка у рамках класифікації за даним критерієм.  

Так, первинними показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають 

вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними 

відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та 

які отримані з першоджерела та містять фактичні дані про подію злочину, 

винного, інші обставини, які свідок особисто спостерігав чи сприймав за 

допомогою своїх органів почуттів. 

Похідними показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають вимогам до 

змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями про 

обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та за допомогою 

яких встановлюються обставини злочину, але не безпосередньо, а опосередковано 

через пояснення іншої особи, яка не залучена до кримінального процесу, але мала 

можливість, хоча б теоретичну, такого залучення. 

Обвинувальними є докази, на підставі яких встановлюються винуватість 

конкретної особи у вчиненні злочину або обставини, що обтяжують його 
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відповідальність. Це показання підозрюваного, обвинуваченого, який визнав свою 

вину, показання свідка про те, як обвинувачений здійснював злочин, показання 

потерпілого аналогічного змісту, тощо. Виправдувальні - це докази, на підставі 

яких спростовується обвинувачення особи у вчиненні злочину, встановлюються 

його невинуватість або обставини, що пом'якшують відповідальність [122, с. 120-

121]. Очевидним є існування обвинувальних показань свідків, виходячи із 

природи даного різновиду доказів. Якщо свідок безпосередньо вказує на те, що 

підозрюваний, обвинувачений здійснював злочин, такі показання варто 

кваліфікувати як обвинувальні. Проте, водночас свідок може указати і на 

знаходження підозрюваного, обвинуваченого момент учинення кримінального 

правопорушення в іншому місці. Відповідно, якщо такі показання не спростовано, 

кримінальне провадження підлягає закриттю, а підозрюваний, обвинувачений 

вважається таким, що не вчиняв відповідний злочин. Тому зробимо висновок, що 

показання свідка можуть бути як обвинувальними, так і виправдовувальними.  

Обвинувальні показання свідка - це фактичні дані, що відповідають вимогам 

закону до змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями 

про обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та на підставі 

яких встановлюються винуватість конкретної особи у вчиненні злочину або 

обставини, що обтяжують його відповідальність. 

Виправдувальними показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають 

вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними 

відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та 

на підставі яких спростовується підозра чи обвинувачення особи у вчиненні 

злочину, встановлюється його невинуватість або обставини, що пом'якшують 

відповідальність шляхом отримання відомостей щодо знаходження 

підозрюваного чи обвинуваченого у момент вчинення кримінального 

правопорушення в іншому місці.  

Окрім розглянутих критеріїв класифікації доказів, які найчастіше 

зустрічаються у наукових джерелах, вважаємо проблемним низький рівень 

наукової уваги до не менш важливого поділу показань свідків  на досудові та 
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судові. На важливість такого розподілу вказує зокрема М.Є. Шумило, який 

звертає увагу на те, що серед процесуальних доказів доцільно розрізняти судові 

докази і докази на стадії досудового розслідування. У такому разі, досудові 

докази мають значення лише для слідчого і прокурора, але є ймовірними для 

захисника і суду. На думку вченого, в ході досудового розслідування збираються 

матеріали, які може визнати доказами тільки суд [349, с. 48]. Тобто, можна 

зробити висновок про те, що оскільки докази поділяються на судові докази і 

докази на стадії досудового розслідування, то до показань свідків як важливого 

джерела доказів також можна застосувати подібну класифікацію. У такому разі, 

показання свідків за критерієм стадії кримінального провадження поділяються на 

два різновиди: судові показання свідків та показання свідків на стадії досудового 

розслідування. При цьому, у КПК України законодавцем зроблено наголос на 

тому, що показання, отриманні під час досудового провадження, не мають 

значення для суду: у ч. 4 ст. 95 КПК України закріплено, що «Суд може 

обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо 

сприймав під час судового засідання… Суд не вправі обґрунтовувати судові 

рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них». 

Погодимось із точкою зору М.Є. Шумила, що такий наголос спеціально зроблено 

на показаннях з тим, щоб, зокрема, запобігти застосуванню незаконних методів 

допиту на досудовому провадженні [348, с. 84]. Це дає змогу зробити висновок, 

що показаннями свідків на стадії досудового розслідування відповідно є ті 

фактичні дані, що даються під час досудового розслідування. Це не виключає 

можливість свідка, який присутній в суді, знову представити свої попередні 

свідчення як частину своїх безпосередніх свідчень. Тобто, існує концепція, що 

якщо показання дані на стадії досудового розслідування і свідок згодом присутній 

в суді, то його досудові свідчення будуть вважатися частиною судових свідчень. 

Завдяки цій точці зору обвинувачений може захистити себе від свідків, які під 

страхом розправи у справах про організовану злочинність, внутрішньосімейні, 

статеві злочини, часто заявляють про свою погану пам’ять або змінюють свої 

попередні свідчення. Тут обвинувачений повинен представити як основний доказ 
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свідчення, зроблені свідком до суду. Також зауважимо, що таке допущення 

досудових свідчень є позитивним фактором і для самих свідків, які дають 

свідчення, оскільки в такому випадку продовження залякування свідків втрачає 

свій сенс, оскільки свідчення вже зроблені.  

Тому, судовими показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають 

вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними 

відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та 

які даються під час судового розгляду справи.  

Показання свідків на стадії досудового розслідування – це самостійне 

джерело доказів, яке являє собою фактичні дані, що відповідають вимогам до 

змісту і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями про 

обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, та які даються на 

стадії досудового розслідування. 

Автори навчального посібника «Актуальні питання кримінального процесу 

України» звертають увагу на те, що нормативні положення чинного 

законодавства надають змогу класифікувати показання за наступними 

критеріями: 1) залежно від учасника кримінального провадження, яким вони 

надані (підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, експерт тощо);  

2) за послідовністю (первісні і наступні показання); 3) залежно від 

опосередкованості (надані безпосередньо в судовому засіданні, показання з чужих 

слів); 4) залежно від віку особи (показання малолітньої, неповнолітньої, 

повнолітньої особи) [30, с. 72]. Переважна більшість даних критеріїв або були вже 

нами розглянуті, або є недоцільними для застосування відносно показань свідків. 

Наприклад, поділ залежно від учасника кримінального провадження є 

недоцільним з огляду на те, що ми здійснюємо аналіз показань конкретного 

суб’єкта – свідка. Критерії опосередкованості та послідовності вже були детально 

розглянуті нами у даній роботі. Особливий інтерес представляє розподіл показань 

залежно від віку особи. Згідно статті 354 КПК України, допит малолітнього або 

неповнолітнього свідка має свої специфічні особливості, що дозволяє здійснити 

розподіл показань свідків за віковим критерієм. Так, допит малолітнього свідка і, 
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за розсудом суду, неповнолітнього свідка обов’язково проводиться в присутності 

законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря. 

Свідку, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про 

необхідність давати правдиві показання, він не попереджається про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 

показання, та не приводиться до присяги. Законний представник, педагог, 

психолог або лікар наділені правом протестувати проти запитань та ставити 

запитання. При цьому, можливим є допит  поза залою судового засідання в 

іншому приміщенні із використанням відеоконференції. 

Таким чином, показаннями повнолітнього свідка є фактичні дані, що 

відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і 

достовірними відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному 

провадженні, та які даються у загальному порядку. 

Показання малолітнього або неповнолітнього свідка - це фактичні дані, що 

відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і 

достовірними відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному 

провадженні, та отримання яких характеризується особливою процедурою у 

присутності законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – 

лікаря. 

Отже, у процесі дослідження нами виділено наступні критерії класифікації 

показань свідка у кримінальному процесі: 1) за відношенням до характеру зв’язку 

з фактами предмета доказування на прямі та непрямі; 2) за джерелом отримання 

фактичних даних – первинні та похідні; 3) за відношенням до предмета 

обвинувачення – обвинувальні та виправдовувальні; 4) згідно стадії 

кримінального провадження - показання свідків на стадії досудового 

розслідування  та судові показання свідків; 5) залежно від віку особи - показання 

малолітнього або неповнолітнього свідка та показання повнолітнього свідка. 

Тож, у процесі дослідження нами встановлено, що питанню класифікації 

видів показань свідків у вітчизняному кримінальному процесі фактично мало 

приділялося уваги науковців. Показання свідків розглядають виключно як вид 
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доказів, у зв’язку із чим аналізують з огляду на належність до певного різновиду, 

проте не як самостійний інститут. Дослідження засвідчило, що переважна 

більшість критеріїв поділу доказів можуть застосовуватись і до показань свідків, 

проте це ніяким чином не вплинуло на рівень наукової уваги до даного питання з 

боку науковців, що засвідчує необхідність подальшого наукового дослідження 

даної сфери. 

Щодо самого поділу за видами, в його основі може перебувати як особа 

свідка, особливості інформації, якою володіє свідок, так і специфічні особливості 

кримінального процесу. В основі специфікації залежно від особи свідка перебуває 

його віковий критерій – чинним законодавством передбачено особливу процедуру 

допиту малолітніх та неповнолітніх осіб. Рід інформації, якою володіє свідок, 

може суттєво вплинути на хід кримінального провадження. Так, показання 

можуть засвідчити як винуватість, так і невинуватість особи. Особа може 

особисто сприйняти інформацію стосовно обставин кримінального провадження, 

або обґрунтувати її з огляду на пояснення іншої особи, прямо указувати на 

обставини вчинення злочину, або ж її вказівки можуть потребувати додаткового 

обґрунтування. В свою чергу, процесуальні критерії ґрунтуються на конкретних 

стадіях кримінального провадження. 

Також пропонуємо поділ показань свідка за видами, в основі якого є:  

а) особа свідка (показання свідка, який ще не залучався до участі у даному 

кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і показання свідка, який 

залучався до участі в цьому кримінальному провадженні - як понятий, особа, яка 

проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала досудове розслідування 

у випадках, передбачених главою 41 КПК); б) особливості інформації, якою 

володіє свідок (інформації відкритої і інформації, таємниця якої охороняється 

законом; отриманої свідком безпосередньо або з чужих слів; інформації про 

обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст.91 

КПК)), або ж про обставини, за яких проводилися слідчі (розшукові) і негласні 

слідчі (розшукові) дії; в) володіння спеціальними знаннями (показання свідка, 

який не володіє такими знаннями, і показання свідка-фахівця, «обізнаної особи»). 
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Висновки до першого розділу 

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 

1. Сформулювати  визначення понять: 

а) Свідком є особа, яка не є підозрюваним, обвинуваченим або потерпілим 

та якій відомі факти і обставини, які підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), що 

сприймалися нею особисто або від інших осіб. Це – учасник кримінального 

провадження, який у встановленому законом порядку дає показання, які сприяють 

забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження 

була застосована належна правова процедура.  

б) кримінальний процесуальний статус свідка є його положенням у 

кримінальному провадженні, визначеним кримінальними процесуальними 

нормами, що характеризується наявністю комплексу прав, обов’язків та 

відповідальності, які реалізуються переважно шляхом виклику особи для давання 

показань і його допиту; 

в) показання свідка – самостійне джерело доказів, яке являє собою належні, 

допустимі і достовірні відомості про обставини, які мають значення для 

кримінального провадження. Вони характеризуються наступним ознаками: вони 

мають усну або письмову форму вираження; отримуються в процесуальному 

порядку проведення допиту; їх зміст складають відомості про обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; суб’єктами отримання і 

фіксації показань свідків є органи досудового розслідування, прокурор, слідчий 

суддя  і суд.   

г) процесуальне джерело доказів – це встановлена законодавством форма 

збереження та фіксації фактичних даних про факти і обставини, які мають 

значення для кримінального провадження. Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК 
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процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 

висновки експертів. 

2. Встановлено: 

Кримінальний процесуальний статус свідка передбачає його права та 

обов’язки, гарантії їх реалізації та відповідальність за їх порушення і невиконання 

у зв’язку з викликом для давання показань та його допитом, а також участю в 

проведенні інших процесуальних дій. Загальна тенденція змін до кримінального 

процесуального законодавства України, якою є посилення вимог дотримання прав 

людини у кримінальному процесі, безпосередньо стосується і свідка та його 

показань на різних стадіях кримінального провадження. Це знайшло свій вияв, 

зокрема, у доповненні правового статусу свідка правами не свідчити щодо себе, 

членів своєї сім’ї чи близьких родичів, на адвоката, а також у встановленні 

заборони використання як доказів показань свідка, отриманих з істотним 

порушенням прав і свобод людини.  

 Предметом показань свідка у кримінальному процесі України є не тільки 

обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 91 

КПК), але й інші обставини, які мають значення для кримінального провадження:  

а) обставини проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у разі допиту в 

судовому розгляді як свідків понятих, зазначених у протоколі цієї слідчої 

(розшукової) дії (ч.7 ст.223 КПК), б) підстави та порядок проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій у разі допиту як свідків керівника 

дипломатичного представництва чи консульської установи, капітана судна чи 

іншої уповноваженої ними особи, які проводили ці процесуальні дії в порядку, 

передбаченому главою 41 КПК (ч.3 ст.519 КПК), в) підстави та порядок 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо допитується особа, яка 

проводила цю дію або залучалася до її проведення (ч.2 ст.256 КПК).  

Порядок отримання показань свідка і правила їх оцінки пройшли складний 

шлях історичного розвитку від вимоги допиту раба, як безправної особи, тільки з 

застосуванням катування в обвинувальному процесі - за рабовласницького ладу; 

можливості застосування катування до свідка і віддання переваги показанням 
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свідка залежно від його особи за теорією формальних доказів - у розшуковому 

(інквізиційному) процесі, до оцінки показань свідка за принципом вільної оцінки 

доказів і наділення свідка комплексом процесуальних прав - у сучасному 

кримінальному процесі. 

Показаннями свідка з чужих слів є висловлювання, здійснені в усній або 

письмовій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. 

Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від 

можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових 

випадках, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами 

допустимості доказів. Такі показання повинні бути перевірені у ході досудового 

розслідування і в судовому розгляді та оцінені слідчим, прокурором, слідчим 

суддею і судом у сукупності з іншими доказами у даному кримінальному 

провадженні. 

3. Запропоновано зміни до КПК України в частині визначення поняття та 

процесуального статусу свідка, а саме: доповнити частину 1 статті 65 КПК 

України реченням наступного змісту: «Особа набуває процесуального статусу 

свідка після отримання нею повістки про виклик її як свідка або ознайомлення з її 

змістом в інший спосіб у порядку, передбаченому цим Кодексом». Таке 

доповнення значно спростить розуміння особою моменту набуття своїх прав, а 

також обов’язків як свідка і відповідальності за їх невиконання у кримінальному 

провадженні та дозволить їй скористатися своїми правами до моменту проведення 

допиту, а також зобов’яже виконувати покладені на свідка обов’язки, за 

невиконання яких будуть наставати правові наслідки, передбачені КПК України. 

Крім того, доцільно доповнити ч. 1 ст. 65 КПК України, яка передбачає 

визначення поняття свідка, абзацом другим такого змісту: «В окремих випадках, 

передбачених цим Кодексом, як свідки можуть бути допитані також особи, які 

проводили слідчі (розшукові) чи негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні 

дії або були залучені до їх проведення». 

4. Розроблено класифікацію показань свідків у кримінальному процесі: 
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1) за відношенням до характеру зв’язку з фактами предмета доказування: 

прямими показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту 

і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями про обставини, 

які мають значення у кримінальному провадженні, та які безпосередньо вказують 

на саму злочинну дію, час, місце, спосіб її вчинення, на того, хто вчинив цю дію і 

на особу потерпілого; непрямі показання свідка – це  фактичні дані, що 

відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, допустимими і 

достовірними відомостями про обставини, які мають значення у кримінальному 

провадженні, та які потребують доведення того, що вони мають відношення до 

події злочину за допомогою судової експертизи, пред'явлення для впізнання, 

допитів та інших слідчих дій; 

2) за джерелом отримання фактичних даних:  первинними показаннями 

свідка є фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, 

допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають значення у 

кримінальному провадженні, та які отримані з першоджерела та містять фактичні 

дані про подію злочину, винного, інші обставини, які свідок особисто спостерігав 

чи сприймав за допомогою своїх органів почуттів; похідними показаннями свідка 

є фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, 

допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають значення у 

кримінальному провадженні, та за допомогою яких встановлюються обставини 

злочину, але не безпосередньо, а опосередковано через пояснення іншої особи, 

яка не залучена до кримінального процесу, але могла бути залучена;  

3) за відношенням до предмета обвинувачення – обвинувальні показання 

свідка - це фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є 

належними, допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають 

значення у кримінальному провадженні, та на підставі яких встановлюються 

подія злочину, винуватість конкретної особи у вчиненні злочину або обставини, 

що обтяжують його відповідальність; виправдувальними показаннями свідка є 

фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, 

допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають значення у 
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кримінальному провадженні, та на підставі яких спростовується обвинувачення 

особи у вчиненні злочину, встановлюються його невинуватість або обставини, що 

пом'якшують відповідальність шляхом вказівки на знаходження підозрюваного чи 

обвинуваченого момент учинення кримінального правопорушення в іншому 

місці; 

4) щодо стадії кримінального провадження - показання свідків на стадії 

досудового розслідування – це самостійне джерело доказів, яке являє собою 

фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, 

допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають значення у 

кримінальному провадженні, та які даються на стадії досудового розслідування; 

судовими показаннями свідка є фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту 

і форми, є належними, допустимими і достовірними відомостями про обставини, 

які мають значення у кримінальному провадженні, та які даються під час судового 

розгляду справи або під час допиту слідчим суддею в порядку ст. 225 КПК 

України; 

5) залежно від віку особи: показання малолітнього або неповнолітнього 

свідка - це фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є 

належними, допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають 

значення у кримінальному провадженні, та отримання яких характеризується 

особливою процедурою у присутності законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря; показаннями повнолітнього свідка є 

фактичні дані, що відповідають вимогам до змісту і форми, є належними, 

допустимими і достовірними відомостями про обставини, які мають значення у 

кримінальному провадженні, та які даються у загальному порядку. 

Також здійснено поділ показань свідка за видами, в основі якого є:  

а) особа свідка (показання свідка, який ще не залучався до участі у даному 

кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і показання свідка, який 

залучався до участі в цьому кримінальному провадженні - як понятий, особа, яка 

проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала досудове розслідування 

у випадках, передбачених главою 41 КПК); б) особливості інформації, якою 
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володіє свідок (інформації відкритої і інформації, таємниця якої охороняється 

законом; отриманої свідком безпосередньо або з чужих слів; інформації про 

обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст.91 

КПК)), або ж про обставини, за яких проводилися слідчі (розшукові) і негласні 

слідчі (розшукові) дії; в) володіння спеціальними знаннями (показання свідка, 

який не володіє такими знаннями, і показання свідка-фахівця, «обізнаної особи»). 
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РОЗДІЛ 2 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

2.1 Підстави та порядок залучення свідка до участі в досудовому 

розслідуванні 

 

Досудове розслідування є процесуальною діяльністю органів досудового 

розслідування, визначених статтею 38 КПК України, що спрямована на розкриття 

кримінальних правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, які їх 

вчинили. В ході такої діяльності органи досудового розслідування здійснюють у 

встановленому кримінальним процесуальним законом порядку слідчі (розшукові) 

дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії спрямовані на 

з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.  

На стадії досудового розслідування компетентні органи мають право 

вимагати від будь-якої особи, що володіє корисною інформацією для 

кримінального провадження, надати і викласти її під присягою. Необхідність 

проведення процедури отримання показань свідка на стадії досудового 

розслідування випливає з того факту, що збирання доказів дозволяє стороні 

захисту або обвинувачення до початку судового розгляду повністю підготуватися 

до підтримання своє позиції у суді. 

Хоча процедура залучення особи як свідка до участі в досудовому 

розслідуванні відіграє важливу роль у підготовці до судового розгляду, вона 

переслідує й інші цілі. По-перше, володіння всією фактичною інформацією, яка 

відома свідку, до початку судового розгляду, дає можливість правильно оцінити 

доказову базу сторони обвинувачення або захисту. По-друге, у ході судового 

розгляду сторона захисту або обвинувачення, зможуть ставити запитання свідку з 

врахуванням відомостей, які цьому свідку дійсно відомі. 

У вітчизняній та зарубіжній теорії кримінального процесу дослідженню 

теоретичних питань та практичних проблем, пов’язаних із визначенням підстав та 

порядку залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні, присвячена 
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значна увага. Зокрема, дане питання досліджено у наукових працях таких вчених, 

як: І.І. Войтович, О.В. Іващенко, Є.Д. Лук’янчиков, С.К. Пітерцев, А.П. Черненко. 

Проте з врахуванням положень КПК 2012 року потребує подальшого 

дослідження. 

Залучення особи для допиту як свідка під час досудового розслідування 

вирішує слідчий або прокурор. Підставою такого залучення є достатні підстави 

вважати, що особі, яка залучається як свідок, відомі або можуть бути відомі 

обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка 

має бути викликана для давання показань.  Підстави для виклику особи слідчим і 

прокурором та судового виклику фактично збігаються – ними є наявність 

достатніх підстав вважати, що особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження. У юридичній науці до підстав для виклику особи 

також відносять пряму вказівку в законі про обов’язкову участь особи при 

проведенні процесуальних дій або визнання її участі обов’язковою слідчим, 

прокурором (слідчим суддею, судом) [153, с. 272–274]. Проте, дане правило 

швидше відноситься до інших учасників досудового розслідування, оскільки 

свідки можуть залучатись швидше ситуативно – у разі наявності у них інформації, 

корисною на тому чи іншому етапі проведення досудового розслідування. 

Насамперед необхідно сказати, що свідком може бути тільки фізична особа. 

Юридична особа в цій якості виступати не може. Адже акти діяльності юридичної 

особи здійснюються шляхом складання різного роду ділових паперів на підставі 

статуту цієї юридичної особи. Отже, про певні дії юридичної особи можна 

допитати лише окремих фізичних осіб, що є причетними до цих дій. Крім того, 

вимога, щоб як свідок у справі виступала тільки фізична особа, ґрунтується на 

принципі незамінності. Свідок є незамінним, тому, що факти, про які він 

повідомляє, сприйняті ним безпосередньо або, якщо пізнані не безпосередньо, то 

в крайньому разі особисто сприйняті від іншої особи. 

Свідок залучається до участі в досудовому розслідуванні шляхом виклику 

або приводу його слідчим, прокурором на підставі дозволу слідчого судді. В 

юридичній літературі виклик роз’яснюється як система заходів та дій, 
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спрямованих на інформування учасника кримінального провадження про 

необхідність явки до слідчого, прокурора із обов’язковою вказівкою 

процесуального статусу, в якому перебуває викликана особа, часу, дати і місця її 

прибуття, слідчої (розшукової) дії, для участі в якій викликається особа, та 

наслідків її неприбуття [306, с. 125]. Тобто, в загальному розумінні, викликом 

свідка є система заходів та дій, спрямованих на інформування особи про 

необхідність явки у визначений час до встановленого місця для безпосередньої 

участі у слідчих діях чи надання відомої їй інформації, необхідної для проведення 

досудового розслідування. Дана дія є добровільною, проте свідок обов’язково 

попереджається про негативні наслідки неприбуття. У разі нехтування даним 

правилом, до свідка може бути застосовано примусовий захід – привід.  

Л.І. Пліщук роз’яснює привід як примусово-забезпечувальний захід, що 

застосовується через відповідні підрозділи органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, органів, які здійснюють контроль за додержанням законодавства, або 

органів державного бюро розслідувань, до обвинуваченого, підозрюваного та 

свідка, які раніше викликалися слідчим, прокурором або судом, але не з’явилися 

без поважних на те причин у зазначене місце і час [235, с. 176]. Іншими словами, 

привід застосовується до свідка у тому випадку, якщо належно регламентований 

виклик був проігнорований, а потреба в такій особі існує для досягнення цілей 

досудового розслідування. 

Порядок виклику свідка передбачений главою 11 КПК України «Заходи 

забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування». У свою 

чергу ст. 133 «Виклик слідчим, прокурором» передбачає, що слідчий, прокурор 

під час досудового розслідування має право викликати свідка для допиту чи 

участі в іншій процесуальній дії, якщо є достатні підстави вважати, що вона може 

дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь 

у процесуальній дії є обов’язковою, тож зробимо висновок, що визначення 

доцільності участі свідка у досудовому розслідування повністю покладено на 

даних суб’єктів, які проводять відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні 

дії. 
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Також, згідно з ст. 135  КПК України «Судовий виклик» КПК України надає 

слідчому судді чи суду право виклику особи як свідка для проведення з ним 

процесуальних дій під час досудового розслідування. Слідчий суддя під час 

досудового розслідування чи суд під час судового провадження має право за 

власною ініціативою або за клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника здійснити 

судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність 

достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають 

значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є 

обов’язковою. Суд здійснює судовий виклик учасників кримінального 

провадження, участь яких у судовому провадженні є обов’язковою. 

Згідно зі ст. 135 КПК України «Порядок здійснення виклику в 

кримінальному провадженні», особа викликається до слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, 

електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону 

або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання 

повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи 

іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем 

проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Відзначимо, що Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

наголосив на невичерпності переліку способів виклику, закріпленого у  

ст. 135 КПК України [324, с. 81]. Тобто особи можуть бути повідомлені у 

відмінний від встановленого законом спосіб. На нашу думку, така позиція є 

правильною та може допомогти стороні обвинувачення під час досудового 

розслідування у виконанні завдання швидкого проведення досудового 

розслідування. 

Звернемо увагу на деякі новели чинного КПК України. Наприклад, одними 

із способів виклику свідків згідно з його нормами є виклики електронною 

поштою, факсимільним зв’язком та по телефону. Дані положення відповідають 

вимогам сьогодення, проте все ж характеризуються певною проблематикою, на 
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яку активно звертають увагу вітчизняні науковці. Р.І. Благута зазначає, що такий 

виклик обов’язково має бути підтверджений, які і те, що особа про нього знала 

[52, с. 6]. У зв’язку із цим виникає питання, яким чином підтвердити виклик особи 

електронною поштою, факсимільним зв’язком чи по телефону. З даного приводу, 

В.І. Фаринник відзначає, що про виклик особи шляхом повідомлення 

електронною поштою, факсимільним зв’язком чи по телефону можна скласти 

рапорт, проте очевидно, що це не є абсолютною гарантією справжності виклику 

[324, с. 79]. У зв’язку з цим, доцільним є висновок щодо того, що до рапорту 

повинно додаватись певне підтвердження того, що виклик свідку було надіслано. 

Наприклад, звіт факсимільної машини щодо здійснення відправлення повістки, 

підтвердження про прочитання електронного листа чи підтвердження її 

отримання особою листом електронної пошти. Щодо телефонного виклику, якщо 

саме підтвердження факту дзвінка є можливим, то факт самого здійснення 

виклику по телефону підтвердити неможливо. Найбільш доцільною вважаємо 

ідею В.І. Фаринника, який запропонував ідентифіковувати факт повідомлення 

шляхом складення рапорту із зазначенням дати, часу, тривалості і суті розмови, 

даних про особу, яку викликають, ідентифікаційних ознак засобу зв’язку, що 

використовувався та за необхідності зафіксовувати виклик за допомогою 

технічних засобів аудіо запису [324, с. 79]. Тобто, використовуючи сучасні засоби 

зв’язку найбільш проблематичним питанням є підтвердження самого факту 

виклику, що найчастіше на практиці є найскладнішим. Очевидно, що дану 

проблему важливо вирішити на законодавчому рівні, оскільки, як свідчить судова 

практика, суди, розглядаючи клопотання про привід особи, яку викликали за 

допомогою телефонного дзвінка, не задовольняють вказане клопотання, оскільки 

вважають цей вид виклику додатковим. Наприклад, ухвалою слідчого судді 

Ленінського районного суду міста Севастополя відмовлено у задоволенні 

клопотання слідчого про здійснення приводу свідка у зв’язку з тим, що 

нез’явлення викликаної по телефону особи не може розглядатися як безспірна 

підстава для застосування до неї приводу [317, с. 11]. 
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У зв’язку з цим пропонується доповнити статтю 136 КПК України 

наступним чином: «…3. Слідчий, прокурор, після виклику особи шляхом 

надіслання повістки електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення 

виклику по телефону складає протокол, у якому зазначав дані про особу, яку 

викликають, спосіб надсилання повістки шляхом ідентифікації засобу зв’язку, 

підтвердження її відправлення, дату, час, тривалість і суть розмови або здійснення 

за допомогою технічних засобів аудіозапису розмови у разі виклику по 

телефону». 

Також заслуговує уваги рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України [150]. Згідно із 

даним рішенням, порядок надсилання тексту повістки електронною поштою, 

факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою є 

обов’язковим лише для суб’єктів владних повноважень, а стосовно інших осіб – 

виключно за їх вибором. Незважаючи на те, що рішення було прийнято ще до 

набрання законної сили чинним КПК України, його положеннями можливо 

користуватись і сьогодні, з огляду на існуючу проблематику. Оскільки свідками 

можуть бути виключно фізичні особи, доцільним для виклику свідка є саме 

вручення повістки про виклик чи надіслання її поштою.  

Згідно з нормами КПК України (ст. 136) належним підтвердженням 

отримання свідком повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 

шляхом є розпис особи про її отримання, у тому числі на поштовому 

повідомленні, відеозапис вручення особі повістки чи у будь-який інший спосіб, 

що дозволяє сформулювати підтвердження даного факту. Тому, ст. 135 КПК 

України передбачено певні особливі умови вручення повістки про виклик: 

1) особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця 

ув’язнення; 
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2) повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику; 

3) повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику; 

4) повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з 

міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою 

дипломатичного (консульського) представництва. 

Є.Д. Лук’янчиков слушно зазначає, що способи передачі інформації особі, 

яка підлягає виклику, залежать від процесуального статусу, вікових 

характеристик, місця знаходження та громадянства особи [172, с. 229]. Іншими 

словами, слідчим, прокурором, судом або ж слідчим суддею мають бути 

враховані  усі фактори, що можуть вплинути на строки прибуття особи, яку 

викликають. Так, на сьогодні нормами КПК України встановлено, що особа має 

отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом 

не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У 

випадку встановлення КПК строків здійснення процесуальних дій, які не 

дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку 

про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в 

будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за 

викликом. Проте, дане положення у меншій мірі стосується свідка, оскільки його 

участь у багатьох діях на стадії досудового розслідування не є обов’язковою.  

Деякі науковці стверджують, що необхідним є урахування фактору 

раптовості, у випадку допиту недобросовісних, зацікавлених у приховуванні 

правди свідків. У зв’язку з цим рекомендовано допитувати таких свідків за місцем 

роботи у робочий час чи за місцем проживання без попередження про це  [324, с. 

81]. Така пропозиція є доцільною, проте на сьогодні ніяким чином не 

зафіксованою у актах чинного законодавства. З іншої сторони, її застосування на 

практиці суперечить нормам КПК України, а саме ч. 1 ст. 224, якою передбачено, 
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що допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в 

іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати.  

Статтею 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративної відповідальності, за злісне ухилення свідка, 

потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування 

чи прокурора під час досудового розслідування. Санкції за порушення даної 

статті тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Тобто, негативні правові наслідки настають саме за 

неприбуття свідком за викликом за умови його належного повідомлення. 

Формулювання «злісне ухилення» свідчить про те, що до свідка вже неодноразово 

були застосовані як виклик, так і привід. Приводом, згідно з статтею 140 КПК 

України, є примусове супроводження особи, до якої він застосовується, особою, 

яка виконує ухвалу слідчого судді про здійснення приводу, до місця її виклику в 

зазначений в ухвалі час. Тобто, привід застосовується у випадку нез’явлення 

свідка за викликом, який був здійснений у визначеному в кримінальному 

процесуальному законодавстві порядку, при чому його неявка призводить до 

виникнення значних перешкод досудового розслідування. Приводу свідка має 

передувати виклик у встановленому КПК України порядку, із урахуванням 

вимоги про отримання повістки про виклик повідомлення про нього іншим 

шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за 

викликом. Відомості про таке повідомлення свідка про виклик мають міститися у 

кримінальному провадженні. До поважних причин неприбуття свідка згідно з 

статтею 138 КПК України належать: затримання, тримання під вартою або 

відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання 

протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба 

або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 

за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, 

членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
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несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно 

унеможливлюють з’явлення особи за викликом. У такому випадку, за наявності 

зазначених причин, судді відмовляють у задоволенні клопотань про привід, якщо 

свідок належно повідомив про причину, внаслідок якої він не може прибути за 

викликом. Таке ж рішення буде прийняте у випадку, якщо буде встановлено, що 

свідок, викликаний у встановленому законом порядку, не з’явився з поважних 

причин, та із об’єктивних причин (наприклад, тяжка хвороба чи відсутність 

технічної можливості попередити) не зміг повідомити про підстави свого 

неприбуття. Так, у власній практиці автора як слідчого можна виокремити 

наступні випадки, коли особи не прибували на допит через поважні причини. У 

кримінальному провадженні № 42017010000000134 особа, яка була викликана на 

допит як свідок, не з’явилася на допит до слідчого у зв’язку із погіршенням 

самопочуття. На підтвердження своїх слів особою було надіслано на адресу 

органу досудового розслідування виписку із медичного закладу, в якому вона 

знаходилася на стаціонарному лікуванні. На нашу думку, це є поважною 

причиною неявки. У іншому кримінальному провадженні, № 32016010000000117 

особа не прийшла на допит та повідомила про неявку через те, що адвокат, з яким 

укладено договір на надання правової допомоги, знаходиться за межами міста 

Києва та у найближчі дні не зможе бути у місті. Даний випадок, на нашу думку, є 

неоднозначний та може трактуватися як поважна причина, так і  не як поважна 

причина. З одного боку, свідок вправі вибирати адвоката та користуватися його 

правовою допомогою, також такий адвокат обізнаний у деталях кримінального 

провадження і має власну позицію з приводу допиту його клієнта, яку він надає у 

вигляді допомоги під час допиту останнього. Але така причина неявки часто 

використовується свідками або особами, які впливають на свідків, для 

затягування досудового розслідування.  

У контексті досліджуваного питання також доцільно звернутись до статті 65 

КПК, частина 2 якої закріплює перелік осіб, які не можуть бути допитані як 

свідки. Окрім них, привід також не може бути застосовано до неповнолітньої 

особи, вагітної жінки, інвалідів І або ІІ груп, особи, яка одноосібно виховує дітей 
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віком до шести років або дітей-інвалідів. В той же час, у КПК України не 

встановлено обов’язку слідчого, прокурора доводити, що викликаний свідок, 

стосовно якого необхідно здійснити привід, не є вагітною жінкою, інвалідом І або 

ІІ груп чи не є особою, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або 

дітей-інвалідів. Тож, відмова слідчого судді у задоволенні клопотання про привід 

внаслідок недолучення документів, які б підтверджували такі обставини, є 

необґрунтованою, у випадку якщо не існує підстав для перевірки таких 

відомостей. 

Варто відзначити, що КПК України 2012 рoку запровадив нoвий iнститут - 

дoпиту свiдкa чи пoтeрпiлoгo слiдчим суддeю пiд чaс дoсудoвoгo розслідування, 

якщo iснують aбo рaптoвo виникли oбстaвини, щo мoжуть унeмoжливити дoпит 

укaзaних oсiб пiд чaс судoвoгo прoвaджeння. Iснувaння цьoгo iнституту є 

виняткoм iз зaгaльнoгo прaвилa прo бeзпoсeрeднiсть дoслiджeння дoкaзiв, 

вiдпoвiднo дo якoгo суд пoвинeн дoслiдити дoкaзи бeзпoсeрeдньo; нe мoжуть бути 

визнaнi дoкaзaми вiдoмoстi, щo мiстяться в пoкaзaннях, рeчaх i дoкумeнтaх, якi нe 

були прeдмeтoм бeзпoсeрeдньoгo дoслiджeння суду, крiм випaдкiв, пeрeдбaчeних 

КПК. У теорії процесу дане явище дістало назву депонування, тобто допиту 

свідка чи потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні [78, 

с. 274]. Воно активно застосовується і у практичній діяльності. 

На науковому рівні необхідність введення процедури депонування показань 

пояснюється низкою причин. По-перше, нерідкі випадки, коли важливі свідки в 

силу різних обставин не з’являються в суд (тяжка хвороба, виїзд за межі країни 

або непроживання за раніше вказаною адресою, неправильно вказана у справі 

адреса проживання). По-друге, такі категорії свідків, як неповнолітні у віці до 14 

років, вагітні жінки та хворі, яким за свідченням лікаря не можна залишати місце 

свого перебування, не можуть бути піддані примусовому доставленню до 

слідчого, прокурора або суду. По-третє, нерідко на судовому засіданні свідки 

змінюють свої первинні свідчення, пояснюючи це різними причинами, в тому 

числі і тиском з боку органів слідства [78, с. 328]. Зазначені причини не 

дозволяють суду особисто переконатися в достовірності показань свідків, даних 
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ними в ході попереднього слідства. Проте, аналіз чинного вітчизняного 

законодавства засвідчив, що нормативне врегулювання даного інституту 

характеризується низкою прогалин й неточностей, які потребують суттєвого 

доопрацювання. 

Так, згідно зі статтею 225 КПК України, неприбуття сторони, що була 

належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, 

для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає 

проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з 

положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони 

захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про 

підозру в цьому кримінальному провадженні. В той же час, положення даної 

статті не дають відповідь на низку питань, виникнення яких є можливим, 

наприклад стосовно порядку розгляду самого клопотання та постановлення 

ухвали за результатами розгляду клопотання; можливості повернення клопотання 

особі, яка його подала; можливості відмови в прийнятті клопотання до розгляду; 

кола суб’єктів, одночасний допит яких може бути проведений; дії слідчого судді у 

випадку неявки на допит особи, яка ініціювала допит та ін. Найголовніша 

прогалина у контексті теми нашого дослідження - КПК України не регламентує 

порядок розгляду клопотання про допит свідка чи потерпілого в порядку ст. 225 

КПК України. 

Згідно з узагальненням судової практики ВССУ на засіданні пленуму від 

03.06.2016 було обговорено та взято до відома інформацію щодо практики 

судових рішень, у результаті чого зроблено узагальнення «Про практику 

вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) 

діями».  

 Так, в узагальненні практики ВССУ було зазначено, що винятковість 

випадків, які можуть бути підставою для допиту свідка, потерпілого в порядку  

ст. 225 КПК, може бути зумовлена існуванням небезпеки для життя і здоров’я 

свідка або потерпілого. У значенні ст. 225 КПК небезпеку для життя та здоров’я 

особи можна визначити як можливість заподіяння смерті, тілесних ушкоджень, 
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виникнення захворювання особи, заподіяння шкоди здоров’ю особи, у результаті 

чого буде неможливо провести допит свідка або потерпілого в судовому засіданні. 

Результати аналізу судової практики дають підстави для висновку, що, 

розглядаючи клопотання про проведення допиту в судовому засіданні, слідчі 

судді тлумачать поняття “існування небезпеки для життя та здоров’я свідка, 

потерпілого” досить широко, включаючи в нього: 

1) погрози вбивством або застосуванням фізичного насильства стосовно 

свідка, потерпілого у разі сприйняття їх як реальних. Наприклад, підставою для 

задоволення слідчим суддею Кам’янсько-Дніпровського районного суду 

Запорізької області клопотання слідчого про допит свідка під час досудового 

розслідування у судовому засіданні стали погрози вбивством свідку Т., що 

висловлювались підозрюваним з метою схилити його до надання неправдивих 

показань і були сприйняті Т. як реальні. 

2) інші прояви психічного насильства стосовно свідка, потерпілого, 

зокрема, тероризування, моральний тиск, настійливі вимоги. Підставою для 

висновку слідчого судді про наявність небезпеки для життя та здоров’я свідка Х., 

які можуть вплинути на повноту та достовірність показань, стала низка 

телефонних дзвінків, здійснених невідомими особами, які вимагали від Х. 

відмовитись від надання показань. Слідчий суддя Ленінського районного суду м. 

Дніпропетровська задовольнив клопотання слідчого про допит свідка в порядку 

ст. 225 КПК, постановивши ухвалу від 05 серпня 2014 року.  

Проблемним питанням розгляду клопотань про допит свідка у порядку             

ст. 225 КПК є оцінка емоційного стану свідка, що виник внаслідок вчинення 

злочину, як виняткового випадку, що може унеможливити допит особи в суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань. Наприклад, ухвалою слідчого 

судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 03 лютого 

2014 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про допит свідка, 

заявленого у зв’язку з заявою свідка про те, що він відчуває сильний переляк 

перед можливою фізичною розправою. Обставин, які підтверджували б реальність 

підстав для фізичної розправи над свідком, встановлено не було. До свідка було 
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застосовано заходи безпеки. Разом з тим емоційний стан, зокрема психоемоційне 

напруження, наслідком якого може бути розвиток психічних порушень, є 

обставиною, яка може унеможливити допит особи в суді або вплинути на повноту 

чи достовірність показань. Тому, розглядаючи клопотання про допит, заявлене за 

такої підстави, слідчий суддя має виходити з того, що небезпека для здоров’я 

включає і небезпеку для психічного здоров’я особи. 

У ряді ухвал, постановлених за результатами розгляду клопотань про допит 

свідка, потерпілого у порядку ст. 225 КПК, зміст обставин, які, на думку слідчого 

судді, становлять небезпеку для життя та здоров’я, не розкрито, оскільки вжиті 

формулювання “тиск” (ухвала слідчого судді Хмільницького міськрайонного суду 

Хмельницької області від 02 жовтня 2013 року; ухвала слідчого судді 

Малиновського районного суду м. Одеси від 28 липня 2014 року), “заходи 

морального впливу” (ухвала слідчого судді Васильківського районного суду 

Запорізької області від 25 грудня 2013 року), “протиправний вплив” (ухвала 

слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області  

від 27 березня 2014 року), “психологічний вплив” (ухвала слідчого судді 

Любешівського районного суду Волинської області від 24 травня 2013 року) є 

загальними і не дають змоги встановити, чи дійсно існує небезпека для життя та 

здоров’я особи, і чи може наявність такої небезпеки унеможливити допит свідка, 

потерпілого під час судового засідання або вплинути на повноту чи достовірність 

їх показань.  

3) спосіб життя та стан здоров’я свідка або потерпілого, які не пов’язані із 

тяжкою хворобою, але об’єктивно можуть унеможливити допит у судовому 

засіданні або вплинути на повноту чи достовірність показань; 

Наприклад, ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду 

Херсонської області від 11 вересня 2013 року задоволено клопотання слідчого про 

допит свідка В. У мотивувальній частині ухвали слідчий суддя зазначив, що В. 

тривалий час зловживає наркотичними засобами, що утворює небезпеку для її 

життя та здоров’я. 
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Інший приклад. Постановляючи ухвалу від 27 серпня 2014 року про 

задоволення клопотання слідчого про допит свідка В. у судовому засіданні під час 

досудового розслідування, слідчий суддя Ленінського районного суду  

м. Кіровограда мотивував своє процесуальне рішення тим, що В. вживає 

наркотичні засоби, у зв’язку з чим існує небезпека для його життя та здоров’я, а 

також може відмовитись від надання показань, переховуватись від органу 

досудового слідства та суду або піддатись впливу інших осіб. [69] 

Разом з тим у судовій практиці немає єдності щодо правової оцінки 

зловживання алкогольними або наркотичними засобами як виняткових випадків, 

які відповідно до ст. 225 КПК утворюють підстави для допиту свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування у судовому засіданні. Так, слідчий суддя 

Подільського районного суду м. Києва ухвалою від 28 березня 2014 року відмовив 

у задоволенні клопотання слідчого про допит свідка Т., яке було заявлене з тієї 

підстави, що свідок вживає наркотичні засоби. У своїй ухвалі слідчий суддя 

посилався на те, що обставин, які вказують, яким чином зловживання 

наркотичними засобами унеможливить допит свідка у судовому засіданні або 

вплине на повноту чи достовірність його показань, слідчий не навів. Крім цього, з 

наданих слідчому судді матеріалів убачається, що слідчий вже провів допит 

свідка Т., а підстав для проведення повторного допиту не вбачається. 

Доцільно зауважити, що в цьому випадку слідчий суддя обґрунтовано 

відмовив у задоволенні клопотання, що було зумовлено відсутністю причинно-

наслідкового зв’язку між зловживанням свідка наркотичними засобами та 

неможливістю його допиту в судовому засіданні або впливом цього факту на 

повноту чи достовірність показань. Разом з тим, розглядаючи клопотання про 

допит у судовому засіданні, подане за таких підстав, слідчий суддя повинен 

дослідити відомості про стан здоров’я такого свідка, що підтверджуються 

доказами, зокрема медичним довідками. Висновок слідчого судді про наявність 

небезпеки для життя свідка внаслідок зловживання ним наркотичними засобами 

або про те, що стан здоров’я cвідка може унеможливити його допит у судовому 

засіданні, зумовлює задоволення клопотання. Саме по собі зловживання свідка 
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алкогольними або наркотичними засобами, хоча об’єктивно і становить небезпеку 

для здоров’я особи, проте за відсутності підтвердження, що воно може 

унеможливити допит особи в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань, не може бути визнане винятковим випадком, пов’язаним з існуванням 

небезпеки для життя та здоров’я, в розумінні ст. 225 КПК.  

Щодо процесуальних питань, які виникають під час розгляду слідчим 

суддею клопотань про проведення допиту свідка в порядку ст. 225 КПК, то 

зазначеною статтею не врегульовано, які саме процесуальні рішення повинен 

прийняти слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про допит свідка. Зі 

змісту статті 225 КПК вбачається, що слідчий суддя може задовольнити 

клопотання або відмовити у його задоволенні. Разом із тим у судовій практиці 

траплялись випадки, коли слідчі судді своєю ухвалою повертали клопотання. 

Наприклад, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду                       

м. Києва від 19 червня 2014 року заявнику – свідку П. повернуто клопотання про 

його допит як свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні, 

оскільки право подання такого клопотання мають лише сторони кримінального 

провадження. 

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської 

області ухвалою від 05 лютого 2014 року повернув клопотання сторони захисту 

про допит свідків виходячи з того, що в клопотанні не зазначені відомості, які 

дали б змогу слідчому судді визначити сторони кримінального провадження, не 

вказано осіб, яких сторона просить допитати, не надано доказів на підтвердження 

обставин, на які посилається сторона захисту. 

Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ухвалою від                        

11 червня 2014 року повернув клопотання слідчого про проведення допиту свідка 

Д. під час досудового розслідування у судовому засіданні, мотивувавши своє 

рішення тим, що клопотання не відповідає загальним вимогам до клопотань 

прокурора, слідчого: не містить викладу та обґрунтування обставин, які дають 

підстави для наявності виняткового випадку, що зумовить неможливість допитати 
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свідка в судовому засіданні; відсутні докази, якими слідчий обґрунтовує наявність 

виняткового випадку.  

Отже, можемо зробити висновок, що підставами для повернення 

клопотання були: 1) заявлення клопотання особою, яка не наділена таким 

процесуальним правом; 2) недотримання сторонами вимог КПК щодо змісту 

клопотання. 

Разом з тим стаття 225 КПК не передбачає права слідчого судді на 

повернення клопотання. Процесуальними рішеннями, які приймає слідчий суддя 

за результатами розгляду клопотання, є ухвала про відмову в задоволенні 

клопотання та ухвала про допит свідка в судовому засіданні під час досудового 

розслідування. Виходячи з викладеного, недотримання сторонами положень  

ст. 225 КПК про зміст клопотання є підставою для відмови в задоволенні 

клопотання, а не для його повернення стороні кримінального провадження.  

До вимог до змісту клопотання про допит свідка, потерпілого в поряду  

ст. 225 КПК можливо віднести: 1) обґрунтування необхідності отримання 

показань свідка чи потерпілого із зазначенням їхнього прізвища, імені, по 

батькові, місця проживання; 2) обґрунтування винятковості обставин, які 

зумовлюють такий допит та можуть його унеможливити в суді або вплинути на 

повноту чи достовірність показань; 3) посилання на докази, якими 

обґрунтовується клопотання. Крім цього, за результатами системного аналізу 

вимог до клопотання слідчого, викладених у ч. 1 ст. 141, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 155, 

статтях 160, 171 КПК, можна сформулювати загальні вимоги до клопотання про 

допит свідка у судовому засіданні під час досудового розслідування. Зокрема, у 

клопотанні мають бути зазначені: 1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону про 

кримінальну відповідальність.  

Результати аналізу судової практики свідчать про існування випадків 

повернення клопотання про проведення допиту, у зв’язку з тим що у клопотанні 

не наведено обставин, які можна вважати винятковими випадками у значенні ст. 
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225 КПК. Так, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 

11 червня 2014 року слідчому повернуто клопотання про допит свідка Д. у зв’язку 

з відсутністю виняткових випадків, які можуть унеможливити допит свідка, 

потерпілого у суді або вплинути на повноту чи достовірність його показань. Із 

таким рішенням слідчого судді не можна погодитись, оскільки відсутність 

обставин, які можуть унеможливити допит свідка чи потерпілого в судовому 

засіданні або вплинути на повноту та достовірність показань, є підставами для 

відмови у задоволенні клопотання.  

Прикладом правильного вирішення слідчим суддею питань, пов’язаних з 

невідповідністю клопотання слідчого загальним вимогам КПК, є ухвала слідчого 

судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 11 квітня 

2014 року. Розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про допит у 

судовому засіданні під час досудового розслідування свідка С., слідчий суддя 

дійшов висновку про те, що: 1) у клопотанні та додатках до нього немає 

відомостей про процесуальний статус осіб, які, на думку слідчого, можуть 

здійснити вплив на свідка; 2) до клопотання не додано доказів, які підтверджують 

можливі ризики впливу зазначених у клопотанні осіб на повноту та достовірність 

показань свідка; 3) клопотання не містить відомостей про сторони кримінального 

провадження, наявність повідомлення про підозру певній особі, наявність 

захисника та інших осіб, яких суд відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК повинен 

повідомити про дату, місце і час проведення судового засідання, в якому має бути 

допитаний свідок. На підставі викладеного слідчий суддя відмовив у задоволенні 

клопотання про допит свідка у порядку ст. 225 КПК. [69] 

Результат аналізу судової практики дає підстави для висновку про існування 

випадків неналежного процесуального порядку вирішення питання про допит 

свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні. Наприклад, у 

практиці Комсомольського районного суду м. Херсона були випадки, коли 

слідчий суддя, фактично задовольняючи клопотання, не постановив про це 

ухвали, натомість викликавши сторони кримінального провадження та свідка для 

допиту в судовому засіданні. Така практика не відповідає вимогам КПК, оскільки 
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клопотання про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні має бути розглянуто в судовому засіданні, за результатами 

якого слідчий суддя повинен постановити ухвалу про задоволення клопотання або 

відмову в його задоволенні.  

Ухвала слідчого судді про допит свідка в порядку, передбаченому ст. 225 

КПК має відповідати загальним вимогам до ухвали, встановленим ст. 372 КПК. 

Разом з тим у судовій практиці в окремих випадках має місце формальний підхід 

до формулювання мотивувальної частини ухвали, постановленої за результатами 

розгляду клопотань про допит свідка, потерпілого. Наприклад, постановляючи 

ухвалу від 18 серпня 2014 року про задоволення клопотання слідчого про допит 

свідка в судовому засіданні під час досудового розслідування, слідчий суддя 

Ленінського районного суду м. Кіровограда мотивував своє процесуальне 

рішення таким чином: “Вивчивши матеріали клопотання, відзначаю наявність 

передбачених законом підстав для допиту свідка Ц. під час досудового 

розслідування в судовому засіданні”. 

Інший слідчий суддя цього ж суду, мотивуючи підстави задоволення 

клопотання про допит свідка в судовому засіданні під час досудового 

розслідування, виклав їх в ухвалі від 17 січня 2014 року ще лаконічніше: 

“Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню”. 

Із наведених ухвал не вбачається ні відомостей про кримінальне 

провадження, у якому подається клопотання, ні підстав, за яких подано 

клопотання, ні доказів, що підтверджують обставини і на які посилаються слідчі, 

ні міркувань слідчих суддів, якими вони керувалися, приймаючи процесуальне 

рішення.  

Слід відзначити, що в окремих випадках, постановляючи ухвалу про допит 

свідка, потерпілого, слідчі судді наводили перелік питань, які сторона, що заявила 

клопотання, має намір поставити свідку або потерпілому. Причому в деяких 

випадках, наприклад в ухвалі слідчого судді Старовижівського районного суду 

Волинської області від 09 вересня 2013 року перелік запитань викладений у 

мотивувальній частині з метою обґрунтування необхідності отримання показань 
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свідка. Водночас в ухвалі слідчого судді Лубенського міськрайонного суду 

Полтавської області від 22 серпня 2013 року та ухвалі слідчого судді Луцького 

міськрайонного суду Волинської області від 31 липня 2013 року запитання, які 

сторона провадження мала намір поставити свідкам, викладені в резолютивній 

частині. Доцільно відзначити, що визначення слідчим суддею чіткого переліку 

запитань для допиту свідка або потерпілого робить його вичерпним, що обмежує 

слідчого суддю в можливості поставлення особі додаткових запитань під час 

допиту. Отже, така практика є процесуально недоцільною, оскільки в 

резолютивній частині ухвали достатньо вказати, з приводу якого кримінального 

провадження особа викликається для допиту в судове засідання.  

Різняться позиції слідчих суддів щодо здійснення одночасного допиту двох 

та більше вже допитаних осіб. Частина 1 ст. 225 КПК передбачає право сторони 

кримінального провадження звернутись до слідчого судді з відповідним 

клопотанням. Разом з тим, на відміну від ч. 9 ст. 244 КПК, у якій закріплено 

підставу для проведення такого допиту слідчим, прокурором – для з’ясування 

причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб,  ч. 1 ст. 225 КПК не 

встановлює підстав для проведення такого допиту слідчим суддею. Результати 

аналізу судової практики дають підстави для висновку про те, що в таких 

випадках слідчі судді фактично застосовують аналогію закону і задовольняють 

клопотання про проведення одночасного допиту в судовому засіданні двох і 

більше раніше допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях. Проте в судовій практиці можливо виокремити два підходи до 

визначення кола осіб, які можуть підлягати одночасному допиту: 1) в порядку і на 

підставах, установлених ст. 225 КПК, можуть бути допитані одночасно двоє та 

більше осіб, які раніше окремо були допитані під час досудового розслідування 

слідчим або прокурором відповідно до ст. 224 КПК; 2) в порядку і на підставах, 

встановлених ст. 225 КПК, можуть бути допитані одночасно двоє та більше осіб, 

які раніше були окремо допитані під час досудового розслідування слідчим 

суддею відповідно до ст. 225 КПК. 
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Разом з тим у ст. 225 КПК передбачено єдині підстави і для проведення 

допиту однієї особи, і одночасного допиту декількох осіб, без додаткової 

регламентації підстав для проведення одночасного допиту декількох осіб. Більше 

того, ч. 14 ст. 352 КПК передбачає право суду призначити одночасний допит у 

судовому засіданні двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 

провадження для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях, з 

урахуванням правил, установлених ч. 9 ст. 224 КПК.  

Отже, слідчий суддя має задовольнити клопотання про допит двох та більше 

осіб – як тих, які раніше окремо були допитані під час досудового розслідування 

слідчим або прокурором відповідно до ст. 224 КПК, так і тих, які раніше були 

окремо допитані під час досудового розслідування слідчим суддею відповідно до 

ст. 225 КПК. При цьому слідчий суддя повинен встановити наявність обставин, 

які можуть унеможливити проведення одночасного допиту двох осіб під час 

судового розгляду або вплинути на повноту чи достовірність показань. Тому, 

якщо обставини, закріплені у ч. 1 ст. 225 КПК, унеможливлюють допит лише 

однієї особи з тих осіб, про допит яких заявлено клопотання, таке клопотання 

підлягає задоволенню, оскільки йдеться саме про одночасний допит. [69] 

Вищенаведене вказує на необхідність внесення доповнень до змісту даної 

статті, особливо в частині розширення переліку підстав та визначення порядку й 

учасників судового розгляду. У даному контексті доцільним є звернення до 

досвіду іноземних держав. 

В законодавстві європейських держав передбачено, що показання свідка 

можуть депонуватися на стадії досудового провадження в тому випадку, коли 

явка свідка в суд і дача свідчень у суді можуть викликати загрозу для життя і 

здоров'я самого свідка або його родичів. В даному випадку явка в суд свідка сама 

по собі можлива, однак показання попереднього слідства депонуються з метою 

забезпечення безпеки свідка. Так, згідно з Рекомендаціями Комітету міністрів 

Ради Європи від 10 вересня 1997 р № R (97) 13 «З питання залякування свідків і 

забезпечення прав сторони захисту», для того щоб сторона захисту мала 

можливість оскаржити показання свідка, необхідно вжити ряд заходів: на відео 
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записати свідчення, дані в ході досудового провадження; вивчити як докази 

показання попереднього слідства, дані перед судовим органом, якщо явка в суд 

може викликати реальну загрозу для життя чи безпеки свідків, їх рідних або 

близьких родичів.[78] 

У статті 217 КПК Республіки Казахстан 2014 р. як обставини, за наявності 

яких можливе депонування показань, розглядаються також постійне проживання 

за межами Республіки Казахстан, виїзд за кордон, застосування заходів безпеки 

[311]. Даний досвід є корисним для використання в нашій державі, адже по суті 

виїзд особи за межі України чи значна віддаленість місця проживання особи 

затрудняє даний процес та вимагає застосування механізму проведення 

процесуальної дії в порядку міжнародної правової допомоги, або ж механізму 

відеоконференції. 

Правилом 15 Федерального кодексу кримінального процесу США 

передбачено норму, згідно з якою сторона може клопотати про допит можливого 

свідка для збереження їх показань для суду, а суд в свою чергу може 

задовольнити клопотання у виняткових випадках і в інтересах правосуддя [12]. 

Звертаючись до досвіду Республіки Вірменія, а саме до ст. 312 проекту 

кримінально-процесуального кодексу, звернемо увагу на те, що підставою для 

депонування доказів визнається також депонування показань тих осіб, які мають 

право відмовитися від дачі показань. У кримінальному процесуальному праві 

відмовитися від дачі показань можуть: особа, показання якого в подальшому 

можуть бути використані або витлумачені проти неї, дружини або близький 

родич, а також особи, які мають дипломатичну недоторканність. Якщо в ході 

попереднього слідства зазначені особи користуються правом надання свідчень, 

проте орган, який здійснює досудове слідство, має обґрунтоване припущення, що 

під час судових слухань по суті справи вони можуть відмовитися від дачі 

показань, то в ході попереднього слідства з'являється необхідність депонувати їх 

показання. Депонування показань зазначених осіб має особливе значення в тих 

справах, в яких звинувачення здебільшого ґрунтується на свідченнях свідків чи 

потерпілих, звільнених від зобов'язання давати показання [77, с. 330]. Подібна 
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норма присутня і у законодавстві Німеччини, де на практиці родичі 

обвинуваченого, які готові дати показання як свідки, що викривають винного, 

одразу допитуються не прокурором, а слідчим суддею, оскільки якщо на стадії 

дізнання допит був здійснений слідчим суддею, то, навпаки, у залі судового 

розгляду допустимий допит слідчого судді про факти, отримані на проведеному 

ним допиті на стадії дізнання [54, с. 185]. Щодо реалізації даного положення, у 

статті ст. 225 КПК України, то вітчизняним законодавцем дане питання взагалі не 

урегульоване. З іншого боку, вітчизняні науковці слушно зазначають, що на 

практиці такі підстави для задоволення клопотань, як родинні відносини, 

колишній шлюб, дружні відносини застосовуються в аспекті інших обставин, що 

можуть вплинути на повноту чи достовірність показань, а не унеможливлення 

допиту в суді (крім близьких родичів та членів сім’ї) [78, с. 276]. 

Досить схожим чином здійснюється правове регулювання інституту дoпиту 

свiдкa на стадії досудового розслідування в Молдові, Грузії та Литві. Так, КПК 

Молдови в п. 6 ч. 1 ст. 41 відносить до компетенції судді (аналог слідчого судді за 

КПК України) забезпечення судового контролю в ході кримінального 

переслідування шляхом допиту свідків згідно з положеннями ст.ст. 109 та 110 

КПК Молдови, які, в свою чергу, регламентують порядок і спеціальні способи 

такого допиту свідка [312]. Так, у ст. 114 КПК Грузії закріплено, що за наявності 

підстав, передбачених пп. а-г. ч. 1 ст. 114 КПК Грузії, на стадії слідства за 

клопотанням сторони, за місцем провадження слідства чи місцезнаходження 

свідка як свідок перед суддею-магістратом (аналог слідчого судді за КПК 

України) може бути допитана особа [313]. В свою чергу, КПК Литви розширено 

перелік осіб, які можуть бути допитані суддею досудового слідства (аналог 

слідчого судді за КПК України). Так, законодавством цієї держави передбачена 

можливість проведення допиту свідка (ст. 184 КПК Литви), підозрюваного  

(ст. 189 КПК Литви), потерпілого (ст. 203 КПК Литви) [314]. У той же час КПК 

України в ст. 225 до суб'єктного складу осіб, які можуть бути допитані під час 

досудового розслідування в судовому засіданні слідчим суддею, відносить тільки 

свідка і потерпілого.  
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У ч. З ст. 109 КПК Молдови йдеться про те, що у випадку, якщо свідок не 

зможе бути присутнім при розгляді справи в суді через його виїзд за кордон або 

через інші обґрунтовані причини, а також для того, щоб зменшити чи усунути 

загрозу явної небезпеки свідка або попередити ревіктимізацію свідка, прокурор 

може вимагати його допиту суддею з кримінального переслідування із 

забезпеченням можливості підозрюваному, обвинуваченому, його захиснику, 

потерпілому та прокурору ставити питання свідку, що допитується [312]. Більш 

детально вирішується питання про підстави досліджуваного допиту свідка в  

ст. 114 КПК Грузії, до яких належать такі: а) існує реальна імовірність його смерті 

або погіршення здоров'я, що може перешкодити його допиту в ході розгляду 

справи по суті; б) він на тривалий час залишає територію Грузії; в) не дивлячись 

на розумні зусилля, для направлення справи до суду на розгляд по суті неможливо 

знайти інше джерело необхідних доказів; г) це необхідно у зв'язку із 

застосуванням спеціальних заходів захисту [313]. Значно відрізняються підстави 

допиту в судовому засіданні під час досудового розслідування згідно 

законодавства Литви, оскільки ч. 1 ст. 184 КПК прокурор звертається до судді 

досудового слідства з приводу свого наміру про допит свідка, якщо: 1) свідка не 

було на допиті під час розгляду справи в суді; 2) свідок під час розгляду справи в 

суді може змінити свої свідчення або скористатися правом відмови в наданні 

свідчень; 3) свідок надає судді досудового слідства детальні свідчення [314].  

Аналізуючи у цілому зазначені підстави, варто наголосити на існуванні 

певних відмінностей у порівнянні із вітчизняним законодавством. Звертаючись до 

вітчизняного законодавства, відзначимо, що згідно з ч. 1 ст. 225 КПК України 

підставами для звернення сторони кримінального провадження до слідчого судді 

з клопотанням про проведення допиту свідка чи потерпілого в судовому засіданні 

під час досудового розслідування слідчим суддею є існування небезпеки для 

життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань. Для порівняння, вичерпний перелік таких підстав 

міститься лише в КПК Литви. Про їх відносну визначеність можна говорити й у 
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КПК Грузії, проте закріплена там підстава неможливості знайти інше джерело 

необхідних доказів може тлумачитись по - різному. Натомість КПК Молдови та 

України залишають перелік зазначених підстав відкритим.  

Звернемо увагу на формулювання, закріплене в першому абзаці                       

ч. 3 ст. 109 КПК Молдови - якщо свідок не зможе бути присутнім при розгляді 

справи в суді через його виїзд закордон або через інші обґрунтовані причини 

[312]. Тобто, виїзд закордон виділено серед «інших обґрунтованих причин» як 

підставу, що зустрічається найчастіше.  

Схожа підстава передбачена статтею 114 КПК Грузії — тривале залишення 

території Грузії [313]. З одного боку, вказівка на тривалість відсутності 

закордоном є виправданою, оскільки за наявності ситуації, коли особа планує 

виїжджати за межі держави на короткий період часу, слідчий може направити 

справу до суду та уникнути процесу допиту свідка на стадії досудового слідства. 

Проте водночас існує ризик унеможливлення проведення допиту свідка взагалі. 

Більш обґрунтованими є такі підстави проведення допиту, як існування 

реальної ймовірності смерті свідка або погіршення його здоров'я, що може 

перешкодити його допиту в ході розгляду справи по суті та існування небезпеки 

для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, які можуть 

унеможливити їх допит у суді або вплинути на повноту та достовірність показань, 

закріплені зокрема в кримінальних процесуальних законодавства Грузії [313] та 

України. У даному випадку джерелом небезпеки можуть бути як злочинні 

посягання інших учасників кримінального провадження та інших осіб, так і 

хвороба свідка, потерпілого. Метою допиту свідка є якнайшвидше отримання 

показань свідка та захист особи шляхом застосування належних заходів безпеки. 

Однак, на відміну від КПК вищезазначених іноземних держав, необхідно 

виокремити особливість КПК України (ч. 1 ст. 225), яка полягає у можливості 

виклику декількох осіб, у тому числі свідка (чи свідків), з метою проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб слідчим суддею, під час 

досудового розслідування у судовому засіданні. Це Що значно розширює 
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можливості проведення допиту свідків та перевірки їх показань під час 

досудового розслідування у кримінальному провадженні. 

Таким чином, проведений аналіз підстав, з якими пов'язана можливість 

проведення допиту свідків, дозволяє стверджувати, що законодавство кожної 

держави вирішує зазначені питання з урахуванням власних правових традицій. 

КПК України надає право стороні кримінального провадження звернутися із 

клопотанням про проведення допиту слідчим суддею під час судового розгляду 

тільки свідка та потерпілого, проте таке законодавче положення слід вважати 

недосконалим, як і положення проаналізованих КПК інших країн. Відсутність 

вичерпного переліку обставин, за яких осіб може бути допитано слідчим суддею 

під час досудового розслідування, породжує певні складнощі при практичній 

реалізації положень ст. 225 КПК України. Серед них можливо виокремити: 

1) неоднакове розуміння слідчими суддями понять “виняткові випадки” та 

“тяжка хвороба” у значенні ст. 225 КПК;  

2) різні підходи слідчих суддів щодо розгляду клопотань про допит  слідчим 

суддею під час досудового розслідування свідка, потерпілого, до яких застосовано 

заходи забезпечення безпеки;  

3) відсутність єдиної позиції щодо правової оцінки похилого віку особи як 

обставини, яка може унеможливити допит особи в судовому засіданні;  

4) суперечлива практика слідчих суддів щодо повернення клопотань про 

допит свідка, потерпілого в порядку ст. 225 КПК, клопотань про примусове 

проведення медичної експертизи;  

5) наявність різних підходів до визначення кола осіб, які можуть підлягати 

одночасному допиту в порядку ст. 225 КПК; 

 Проте, формулювання вичерпного переліку усіх можливих підстав для 

проведення допиту таким чином, щоб забезпечити права і законні інтереси 

учасників кримінального провадження належним чином, неможливо. Тому, їх 

перелік в КПК України варто залишити невичерпним, проте доповнити підставою 

постійного проживання свідка за кордон. У цілому ж зробимо висновок про 

необхідність доповнення статті 225 КПК. Пропонуємо здійснити це із 



112 
 

застосуванням досвіду зарубіжних країн, та закріпити аналізовану норму у 

наступному вигляді: «3. Свідки, потерпілі, які постійно проживають за кордоном, 

тяжко хворіють, мають фізичні вади, що унеможливлює їх прибуття до України та які 

погодились давати показання, можуть бути допитані у судовому засіданні в місці 

розташування суду іноземної держави або їх безпосереднього перебування, з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду у режимі 

відеоконференції (ст. 336 КПК)».  

Отже, у сфері кримінального провадження депонуються в більшості своїй 

показання, якщо явка свідка в суд є неможливою або якщо депонування має на 

меті забезпечення безпеки свідка. Даний механізм є порівняно новим для України 

і у подальшому потребує детальнішої регламентації та змін до чинного 

законодавства. 

Підсумовуючи дослідження підстав та порядку залучення свідка до участі в 

досудовому розслідуванні, зазначимо, що хоча досвід реалізації заходів, 

пов’язаних із підставами та порядком залучення свідка до участі в досудовому 

розслідуванні є позитивним, процесуальні проблеми застосування виклику та 

приводу все ще залишаються не в повній мірі вирішеними і потребують 

розроблення законодавчих норм з урахуванням наукових напрацювань та 

практичних потреб. 

Виклик свідка являє собою систему процесуальних дій, спрямованих на 

його інформування про необхідність явки до слідчого, прокурора із зазначенням 

процесуального статусу, в якому перебуває викликана особа, часу, дати і місця її 

прибуття, слідчої (розшукової) дії, для участі в якій викликається особа, та 

наслідків її неприбуття. Підставами залучення свідка до участі в досудовому 

розслідуванні є обґрунтоване припущення, що особа може дати показання, які 

мають значення для кримінального провадження або ж обов’язковість участі 

свідка. Процесуальний порядок виклику свідка диференціюється у кожному 

конкретному випадку залежно від способу виклику.  
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2.2. Дoпит свiдкa як прoцeсуaльний спoсiб oтримaння пoкaзaнь слiдчим, 

прoкурoрoм, слiдчим суддeю 

Статтею 23 КПК України закріплено таку засаду кримінального 

провадження, як безпосередність дослідження показань, речей і документів. 

Водночас, законодавець, враховуючи реальну можливість існування обставин 

об’єктивної дійсності, що можуть призвести до неможливості реалізації прав 

окремих учасників кримінального провадження давати показання, які матимуть 

доказове значення, а отже, і права впливати на вирішення кримінального 

провадження, передбачив такий виняток із засади безпосередності дослідження 

показань, речей і документів, як допит свідка під час досудового розслідування 

слідчим суддею (ст. 225 КПК України). 

Інститут допиту особи на стадії досудового розслідування слідчим суддею у 

судовому засіданні є новелою для вітчизняного законодавства, бо КПК України 

1960 року та попередні кодекси не передбачали такої можливості. Водночас, 

всебічне осмислення теоретичних основ допиту, формування розуміння його 

сутності і призначення, а також забезпечення його належної реалізації в 

практичних умовах, у тому числі і для забезпечення прав та інтересів осіб, які 

допитують, необхідним є детальний аналіз даної процедури. 

Дослідженню різних аспектів проведення допиту свідка на стадії досудового 

розслідування приділяли увагу О.А. Банчук, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв,  

І.В. Гловюк, Л.М. Карнєєва, В.О. Коновалова, М.І. Порубов, Ю.В. Скрипіна,  

С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило та інші. Проте, з 

прийняттям нового КПК України до проблемних питань допиту свідка, які 

існували в умовах застосування КПК 1960 року, з’явилися нові, які потребують 

свого осмислення і вирішення. 

Виходячи із загального положення ч. 1 ст. 95 КПК України, про те, що 

показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час 

допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо 

відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього 

кримінального провадження, можна зробити висновок, що допит свідка – це 
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слідча (розшукова) дія, під час проведення якої в усній або письмовій формі 

особою надаються показання, про відомі їй обставин у кримінальному 

провадженні, які мають значення для цього кримінального провадження. 

Згідно з кримінальним процесуальним законодавством (статті 133, 135–137 

КПК України) слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право 

викликати свідка для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Також слідчий, 

прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо є 

достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою. 

Слідчому, прокурору нeoбхiднo забезпечити виконання вимог ст. 87 КПК України 

i не допустити, щоб у кримінальному прoвaджeннi особи, яким повідомляється 

прo підозру, допитувались дo цьoгo як свідки, щo тягне зa собою недопустимість 

доказів вiдпoвiднo дo п. 6 зaзнaчeнoї стaттi КПК України. Зазвичай на практиці 

завчасно неможливо знати, якій особі буде повідомлено про підозру, але у деяких 

випадках її можна ідентифікувати заздалегідь. Так, наприклад, у злочинах які 

пов’язані із ухиленням від сплати податків (ст.ст. 212, 212-1 КК України), 

ймовірним підозрюваним може бути директор або головний бухгалтер,  тобто 

особа, на яку покладено обов’язок їх сплати. 

Свідка викликають до слідчого, прокурора, слідчого судді, шляхом 

вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 

факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, 

допитують за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за 

погодженням із особою, яку мають намір допитати. Разом iз тим неприбуття 

сторони, щo булa належним чинoм пoвiдoмлeнa прo прoвeдeння судового  

зaсiдaння, для учaстi в дoпитi oсoби  у слідчого судді під час досудового 

розслідування, зa клопотанням протилежної стoрoни нe пeрeшкoджaє прoвeдeнню 

тaкoгo дoпиту. Сторона oбвинувaчeння мoжe зaявити слiдчoму суддi клoпoтaння 

прo прoвeдeння дoпиту свiдкa пiд чaс дoсудoвoгo рoзслiдувaння в судoвoму 

зaсiдaннi при нaявнoстi дo тoгo пiдстaв нaвiть у тoму випaдку, якщo нa мoмeнт 
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йoгo прoвeдeння жoднiй oсoбi нe пoвiдoмлeнo прo пiдoзру в цьoму кримiнaльнoму 

прoвaджeннi, тoбтo вiдсутня стoрoнa зaхисту. 

Допит має відбуватися із дотриманням належної обстановки і відповідної 

поведінки слідчого, прокурора, тому що це справляє на хід допиту великий вплив. 

Кожен свідок у кримінальному провадженні має потребу в індивідуальному 

підході, тому завданням слідчого є створення сприятливої обстановки допиту. 

Предметом допиту свідків є коло обставин, що підлягають з’ясуванню при 

розслідуванні злочинів. До цієї слідчої (розшукової) дії слідчий повинен ретельно 

підготуватися, тому що всебічна підготовка до допиту є необхідною умовою 

отримання повних і достовірних даних. Слідчий повинен вивчити матеріали 

кримінального провадження, що надасть можливість визначити предмет допиту і 

сформулювати запитання допитуваній особі. Завдяки отриманим даним слідчий 

може скласти план допиту, визначити тактику його проведення, черговість 

виклику свідків. 

Пiсля вiльнoї рoзпoвiдi свiдoк вiдпoвiдaє нa зaпитaння слiдчoгo, якi 

нaпрaцьoвaнi прaктикoю: дoпoвнюючi (прo oбстaвини, прo якi свiдoк зaбув 

рoзпoвiсти); утoчнюючi (дeтaлiзaцiя oкрeмих фaктiв); нaгaдуючi (щoб дoпoмoгти 

вiднoвити в пaм’ятi зaбутi пoдiї i фaкти); кoнтрoльнi (пeрeвiркa прaвильнoстi 

iнфoрмaцiї). 

Загальні умови допиту визначені у ст. 224 КПК України. Зокрема, допит 

проводиться зa мiсцeм прoвeдeння дoсудoвoгo рoзслiдувaння aбo в iншoму мiсцi 

зa пoгoджeнням iз oсoбoю, яку мaють нaмiр дoпитaти. Дoпит нe мoжe 

прoдoвжувaтися бeз пeрeрви пoнaд двi гoдини, a в цiлoму - пoнaд вiсiм гoдин нa 

день. 

Дoпитувaнa oсoбa мaє прaвo викoристoвувaти пiд чaс дoпиту влaснi 

дoкумeнти i нoтaтки, якщo її пoкaзaння пoв’язaнi з будь-якими oбчислeннями тa 

iншими вiдoмoстями, якi вaжкo збeрeгти в пaм’ятi. Тaкoж, зa бaжaнням 

дoпитувaнoї oсoби, вoнa мaє прaвo виклaсти свoї пoкaзaння влaснoручнo. Зa 

письмoвими пoкaзaннями oсoби їй мoжуть бути пoстaвлeнi дoдaткoвi зaпитaння. 

Вoнa мaє прaвo нe вiдпoвiдaти нa зaпитaння стoсoвнo тих oбстaвин, щoдo нaдaння 



116 
 

яких є прямa зaбoрoнa у зaкoнi (тaємниця спoвiдi, лiкaрськa тaємниця, прoфeсiйнa 

тaємниця зaхисникa, тaємниця нaрaдчoї кiмнaти тoщo) aбo якi мoжуть стaти 

пiдстaвoю для пiдoзри, oбвинувaчeння у вчинeннi нeю, близькими рoдичaми чи 

члeнaми її сiм’ї кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння, a тaкoж щoдo службoвих oсiб, 

якi викoнують нeглaснi слiдчi (рoзшукoвi) дiї, тa oсiб, якi кoнфiдeнцiйнo 

спiвпрaцюють iз oргaнaми дoсудoвoгo рoзслiдувaння. 

У кримiнaльних прoвaджeннях щoдo злoчинiв прoти стaтeвoї свoбoди тa 

стaтeвoї нeдoтoркaнoстi oсoби, a тaкoж щoдo злoчинiв, вчинeних iз зaстoсувaнням 

нaсильствa aбo пoгрoзoю йoгo зaстoсувaння, oднoчaсний дoпит двoх чи бiльшe 

вжe дoпитaних oсiб для з’ясувaння причин рoзбiжнoстeй в їхнiх пoкaзaннях нe 

мoжe бути прoвeдeний зa учaстю мaлoлiтньoгo aбo нeпoвнoлiтньoгo свiдкa чи 

пoтeрпiлoгo рaзoм з пiдoзрювaним. Під час дoпиту свiдкa склaдaється прoтoкoл з 

дoдeржaнням прaвил, зaзнaчeних у ст. 104 КПК Укрaїни. 

Згідно зі ст. 224 КПК України, допит проводиться за місцем проведення 

досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку 

мають намір допитати. Наприклад допит свідка, який має вади здоров’я, що 

унеможливлює його прибуття до орану досудового розслідування, за згодою такої 

особи, повинен бути проведений за місцем його мешкання або у найближчому 

відділенні правоохоронного органу. 

Відповідно до вищезазначеної статті, допит не може продовжуватися без 

перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день. Вважаємо за 

необхідне доповнити дане положення наступними словами «а у випадку, коли 

свідок має хронічні захворювання або незадовільний стан здоров’я, що 

підтверджується відповідними документами, допит не може продовжуватися без 

перерви понад годину, а в цілому понад чотири години на день» 

Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також 

порядок проведення допиту. У разі допиту свідка він попереджається про 

кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо 

неправдивих показань. За необхідності до участі в допиті залучається перекладач. 

Виходячи із практики, слідчі, прокурори, у порушення вимог статті 224 КПК 
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України, під час виклику особи для допиту не роз’яснюють їй всіх прав та 

обов’язків, а одразу переходять до допиту, а вже після його завершення надають 

протокол для підпису у якому такі права і обов’язки надруковані. Вважаємо, що 

це суперечить загальним засадам кримінального провадження, які передбачені ч. 

1 ст. 7 КПК України, зокрема таким, як: верховенство права; законність; свобода 

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; 

забезпечення права на захист; мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Тому вважаємо необхідно ввести положення, яким передбачити, що перед самим 

допитом процесуальні права та обов’язки надавалися свідку, слідчим або 

прокурором у вигляді пам’ятки під розпис, із зазначенням дати та часу надання 

такої пам’ятки. 

Також під час допиту може застосовуватися фіксація слідчої (розшукової) 

дії – допиту у вигляді фотозйомки, аудіо- та/або відеозапису із дотриманням 

вимог ст. 107, 224 КПК України. Про застосування такої фіксації свідок повинен 

попереджатися завчасно, відповідно до ст. 107 КПК України. Зазвичай у 

випадках, коли слідчий (прокурор) передбачає можливість застосування фіксації 

допиту із застосуванням фотозйомки, аудіо- та/або відеозапису, про це 

зазначається у повістці про виклик свідка. Показання свідка які надані під 

технічний запис, не фіксуються у протоколі, але п. 2 ч. 2 ст. 104 КПК України 

передбачено, що у разі фіксації допиту за допомогою технічних засобів, текст 

показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з 

учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі 

зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до 

нього.  

Свідки, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України, під час виклику їх до 

органу досудового розслідування або суду для проведення допиту, користуються 

правовою допомогою адвокатів, щоб їх процесуальні права не були порушені під 

час досудового розслідування та судового розгляду. Також у абз. 2 п. 4 рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення  
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ст.59 Конституції України (справа про право на правову допомогу)  

від 30 вересня 2009 року №23-рп/2009 зазначено, що згідно з  Конституцією  

України  особа не несе  відповідальності за відмову давати показання  або  

пояснення  щодо себе,  членів  сім'ї  чи близьких родичів,  коло яких визначається 

законом (частина перша статті 63).  Конституційний Суд  України  відзначає,  що 

кожній особі,  зокрема свідку під час допиту в органах дізнання чи досудового  

слідства  та  особам  при наданні пояснень у державних органах, має бути 

забезпечена реальна можливість отримувати правову допомогу для захисту  від  

можливого порушення права не давати показань або пояснень щодо себе,  членів 

сім'ї  чи  близьких  родичів,  які  можуть  бути   використані   у кримінальному 

процесі для доведення обвинувачення зазначених осіб. Такий висновок 

підтверджує і практика Європейського  суду  з  прав людини: у  рішеннях  

"Яременко  проти  України"   від 12 червня  2008  року,  "Луценко  проти  

України"  від  18  грудня 2008 року та "Шабельник проти України" від 19 лютого 

2009 року, в яких ЄСПЛ визнав,  що використання показань осіб,  які вони давали 

як свідки без  участі  адвоката  чи  іншого  фахівця  у  галузі  права,  для 

доведення  вини  у  вчиненні  злочину  ними  (свідками)   або   їх співучасниками 

є порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Відповідно до положень КПК допитувана особа має право використовувати 

під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-

якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті. Так, 

автору відомо із власної практики розслідування кримінальних проваджень, які 

пов’язані із розслідуванням злочинів у сфері дотриманням податкового 

законодавства, а саме розслідування за ст. 212 та ст. 212-1 КК України, що 

директори, бухгалтери та фінансисти підприємств, які викликані на допит як 

свідки, під час давання показань, які стосуються фінансово-господарської 

діяльності, використовують копії документів, у яких міститься податкова 

звітність підприємства або відомості фінансово-господарського характеру 
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(податкові та видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних 

робіт тощо). 

За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання 

власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені 

додаткові запитання. Під час допиту свідка, особливо коли свідок використовує 

правову допомогу адвоката, за рекомендацією останнього, показання надаються 

власноруч. Таким чином, сам свідок письмово відповідає на розгорнуті та 

конкретні запитання слідчого або прокурора дуже стримано та всього декількома 

словами, що у свою чергу не дає чіткої відповіді. Також, у випадку, коли свідок 

завчасно проконсультувався з адвокатом, дуже часто свої показання набирає в 

електронному вигляді або друкує, і на сам допит приносить до слідчого, 

зазначаючи та підписуючи як показання, які викладені власноруч. За 

результатами таких показань, слідчий задає уточнюючі запитання, тому що такі 

завчасно надруковані показання викладені однобоко та не надають повної 

інформації, яка необхідна під час встановлення обставин кримінального 

провадження. Наприклад, у кримінальному провадженні   № 420170100000000208 

, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, свідок 

«К» прийшов до слідчого на допит із письмовими поясненнями, які ним були 

надруковані до початку допиту на власному комп’ютері та збережені на 

електронному носії інформації USB-флеш накопичувачі. Свідок завчасно 

надрукував ці показання, оскільки йому було відомо про факт цього 

кримінального провадження та його виклик. Під час проведення допиту свідком 

були передані письмові показання слідчому та після їх роздруківки підписані. У 

ході проведення подальшого допиту та вивчення наданих показань, слідчий 

задавав уточнюючі запитання, відповіді на які не були викладені свідком. 

Виходячи із практики, за рекомендацією адвоката, свідок набирає показання у 

електронному вигляді або готує їх завчасно у паперовому вигляді, з метою 

викладу обставин у справі так, як йому це вигідно, або з позиції, яку він займає та 

буде притримуватись у майбутньому, незалежно від заданих слідчим запитань. 

Якщо слідчим задаються додаткові запитання до вже написаних показань самим 
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свідком, то свідок відмовляється на них відповідати, посилаючись на  

ч.1 ст. 63 Конституції України. 

Відповідно до ст. 18, ч. 8 ст. 224 КПК України та ч. 1 ст. 63 Конституції 

України, особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, 

щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська 

таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або 

які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, 

близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також 

щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які 

конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування. 

Як свідчить слідчо-прокурорська практика, у тому числі практичний досвід 

автора, досить часто свідки зловживають даним положенням та відповідають на 

будь-які запитання відмовою, посилаючись на ч. 1 ст. 63 Конституції України. 

Так, під час допиту свідка А. у кримінальному провадженні  

№ 320160100000000218, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, який працював головним бухгалтером на 

підприємстві С., останній під час запитань слідчого, які стосувалися прізвища, 

імені та по батькові його підлеглих працівників та останніх зустрічей з ними 

відповідав відмовою, посилаючись на положення ч.1 ст. 63 Конституції України. 

Чи, наприклад, під час допиту свідка Р. у кримінальному провадженні  

№ 42015010000000043, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, особа I. яка працювала у правоохоронних 

органах АР Крим, до моменту окупації півострова Крим, відмовилася відповідати 

на будь-які запитання слідчого, що стосувалися його колишніх колег по роботі, 

які залишилися працювати на окупованому півострові АР Крим, посилаючись на 

положення ч.1 ст. 63 Конституції України. Слід зазначити, що під час проведення 

допиту свідків, виникає безліч конфліктних ситуацій у випадках відмови свідка 

від давання показань, бо ця відмова відбувається із посиланням на Конституцію 

України як основоположний документ. У таких випадках слідчі або прокурори не 

можуть ніяк вплинути на таку особу, що є безумовно негативним фактором з 
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огляду на неможливість встановлення усіх обставин вчинення кримінального 

правопорушення. На нашу думку, це є зловживанням свідка своїм правом на 

відмову від давання показань, що у свою чергу тягне за собою затягування 

досудового розслідування. Вважаємо, що слідчому, прокурору і в цих випадках 

необхідно задавати запитання свідку та фіксувати його відмову від надання 

показань у протоколі допиту. Це можна буде у подальшому використати під час 

досудового розслідування як докази при поданні клопотань до слідчого судді. 

Наприклад, під час досудового розслідування кримінального провадження 

№32016100090000011, свідок Б. відмовився відповідати на запитання слідчого 

щодо зникнення первинних бухгалтерських документів підприємства «У», на 

якому останній працював директором та бухгалтером одночасно. Після 

фіксування його відмови у протоколі допиту слідчий звернувся до слідчого судді 

з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання даної особи, у 

зв’язку із отриманою інформацією від інших свідків та оперативних підрозділів 

правоохоронних органів про знаходження у особи Б. документів. 

Окремо доцільно розкрити особливості допиту як свідків осіб, які постійно 

проживають на тимчасово окупованій території АР Крим. Такий допит зазвичай 

проходить не за місцем проведення досудового розслідування, що у свою чергу 

дещо ускладнює слідчому, прокурору отримання показань від свідків через 

«польові» умови. Так, зазвичай, допити свідків проходять на адміністративному 

кордоні із АР Крим та лінією розмежування проведення ООС або із тимчасово 

окупованим півостровом Крим у приміщеннях контрольних пунктів виїзду-в’їзду 

або пунктів, які використовуються для перевірки документів. Це зумовлено тим, 

що значна кількість людей, які перетинають адміністративний кордон або лінію 

розмежування у районах проведення ООС, виїжджає з тимчасово окупованої 

території на короткий час та часто не бажають співпрацювати з правоохоронними 

органами України через страх розправи з ними або їхніми близькими родичами на 

окупованих територіях. У зв’язку із цим, особи не приходять на виклик слідчого, 

прокурора до органу досудового розслідування. З цією метою допит проводиться 

у місцях, де більш зручно допитуваному свідку та де йому буде комфортніше 
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відповідати на запитання слідчого. Наприклад, під час досудового розслідування 

кримінального провадження № 42016010000000238 щодо підприємства «Т», яке 

здійснювало шкідливі викиди токсичних промислових відходів на тимчасово 

окупованій території АР Крим, на контрольних пунктах виїзду-в’їзду на 

тимчасово окуповану територію АР Крим, проводилися допити осіб, які були 

вимушені виїжджати із території АР Крим у зв’язку із небезпекою для їх життя та 

здоров’я. З метою отримання відомостей щодо ситуації, яка склалася у населених 

пунктах на окупованій території АР Крим, що розташовані поруч із заводом «Т», 

допит проводився не за місцем проведення досудового розслідування, зважаючи 

на те, що таке переміщення осіб є тимчасовим і вони у будь- який момент можуть 

повернутися на окуповану територію до своїх домівок, а також у зв’язку із 

необхідністю отримати показання у найкоротший час. У даному випадку виклик 

осіб до органу досудового розслідування з метою проведення їх допиту як свідків 

не забезпечив би швидкого розслідування кримінального провадження, що 

передбачено ст. 2 КПК України. 

Також при проведенні допитів свідків із окупованих територій їх залучають 

до конфіденційного співробітництва у порядку ст. 275 КПК України або надають 

гриф таємності протоколам допиту. Це є вимушені заходи, бо інакше свідки 

відмовляються надавати показання або надають їх стисло і приховуючи деякі 

обставини. 

Щодо особливостей отримання показань від свідка, дійсні дані про особу 

якого не розкриваються, у зв’язку із небезпекою для життя та здоров’я свідка, а 

також його родичів, то такі показання відбираються у відповідності до загальник 

положень допиту, але із врахуванням ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» та КПК України. Такі заходи 

застосовуються у випадку, коли свідок боїться за своє життя та життя своїх 

близьких родичів та не надає показання без гарантій захисту з боку 

правоохоронних органів. Або, наприклад, у ході документування кримінальних 

правопорушень, слідчий, прокурор можуть прийняти рішення про використання 

конфіденційного співробітництва з метою отримання інформації або залучення 



123 
 

особи до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у зв’язку із чим 

засекретити або замінити його дійсні дані. Наприклад, під час досудового 

розслідування кримінального провадження № 42017010000000149 за фактом 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 

слідчим було змінено дійсні дані свідка та засекречено протокол допиту свідка, в 

у якому відображалися показання щодо обставин надання неправомірної вигоди 

працівнику митниці громадянину В., який вимагав від свідка грошові кошти за 

нездійснення перешкод під час митного оформлення вантажу. Таку зміну даних та 

засекречення було здійснено у зв’язку із тим, що працівник митниці В. мав 

впливові зв’язки у правоохоронних органах та міг дізнатися дійсні дані про особу, 

яка надає проти нього свідчення та про надані показання.  

Слідчий, прокурор, відповідно до положень ч. 9 ст. 224 КПК України, має 

право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого допиту 

встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони 

перебувають між собою. Такі особи як свідки попереджаються про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо 

неправдивих показань. Викликаним особам по черзі пропонується дати показання 

про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 

допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути поставлені запитання. Особи, 

які беруть участь у допиті, їх захисники чи представники мають право ставити 

одна одній запитання, що стосуються предмета допиту. Оголошення показань, 

наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після 

давання ними показань. У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, 

вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування, 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з підозрюваним.. 

При цьому кожен зі свідків має бути допитаний окремо, без присутності інших 
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свідків, а слідчий повинен ужити заходів для того, щоб свідки, викликані в 

одному кримінальному провадженні, не могли спілкуватися між собою до 

закінчення допиту, оскільки вони можуть обмінятися думками, розповісти про 

відомі їм обставини, у результаті цього показання свідків можуть стати 

однотипними. Нa пoчaтку тaкoгo дoпиту встaнoвлюється, чи знaють викликaнi 

oсoби oднa oдну i в яких стoсункaх вoни пeрeбувaють мiж сoбoю.  

У разі допиту свідка він попереджається про кримінальну відповідальність за 

відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань. 

Викликaним oсoбaм пo чeрзi прoпoнується дaти пoкaзaння прo тi oбстaвини 

кримiнaльнoгo прoвaджeння, для з’ясувaння яких прoвoдиться дoпит, пiсля чoгo 

слiдчим, прoкурoрoм мoжуть бути пoстaвлeнi зaпитaння. Oсoби, якi бeруть учaсть 

у дoпитi, їх зaхисники чи прeдстaвники мaють прaвo стaвити oднa oднiй 

зaпитaння, щo стoсуються прeдмeтa дoпиту. Oгoлoшeння пoкaзaнь, нaдaних 

учaсникaми дoпиту нa пoпeрeднiх дoпитaх, дoзвoляється лишe пiсля дaвaння 

ними пoкaзaнь. 

Особливим різновидом допиту свідка на стадії досудового розслідування, є 

допит свідка в судовому засіданні, який передбачений ст. 225 КПК України.  

У виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки 

для життя і здоров’я свідка, тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що 

можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді 

із клопотанням провести допит такого свідка в судовому засіданні, в тому числі 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит 

свідка здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або 

перебування хворого свідка, в присутності сторін кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Так, під час 

здійснення автором досудового розслідування кримінального провадження                                                             

№ 42015010000000401, яке стосувалося переселення (депортації) кримських татар 
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1946 рр., було проведено допит свідків під час досудового розслідування в 

судовому засіданні у зв’язку з існуванням виняткового випадку, а саме важкого 

стану здоров’я через похилий вік свідків та тяжкі хвороби, що у свою чергу 

унеможливлювало їх допит в суді у майбутньому та ставило під сумнів їх допит 

під час судового розгляду. Такий допит проводився у суді Херсонської області, а 

саме за місцем перебування таких свідків. 

При ухваленні судового рішення за результатами судового розгляду суд 

може не врахувати докази, отримані в порядку, передбаченому цією статтею, 

лише навівши мотиви такого рішення. Наприклад, у кримінальному провадженні 

№42016010000000*** після проведення допиту свідка слідчим суддею під час 

досудового розслідування в судовому засіданні у зв’язку зі станом здоров’я, що в 

подальшому могло призвести до смерті свідка, свідок, який був допитаний, 

помирає, а у сторони захисту з’являється новий адвокат, який ставить під сумнів 

показання свідка, які були дані у слідчого судді під час досудового розслідування, 

а також заявляє клопотання про визнання таких показань недопустимими у 

зв’язку із порушенням ст. 22 КПК України, а саме принципу змагальності сторін. 

У результаті суд, прийняв рішення на користь захисту та визнав показання, взяті у 

свідка, який мав серйозні проблеми зі здоров’ям, недопустимими. Суд під час 

судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, який допитувався, 

зокрема у випадках, якщо такий допит проведений за відсутності сторони захисту 

або якщо є необхідність уточнення показань чи отримання показань щодо 

обставин, які не були з’ясовані в результаті допиту під час досудового 

розслідування. З метою перевірки правдивості показань свідка та з’ясування 

розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, передбаченому цією статтею, 

вони можуть бути оголошені при його допиті під час судового розгляду. 

Статтею 232 КПК України передбачено підстави та особливості проведення 

допиту свідка у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Допит 

свідка може бути проведений у режимі відеоконференції при трансляції з іншого 

приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках: 1) неможливості 

безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров’я 
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або з інших поважних причин; 2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, 

слідчим суддею достатніми. 

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції 

допиту згідно із статтею 225 КПК України - слідчим суддею з власної ініціативи 

або за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників 

кримінального провадження. У разі, якщо сторона кримінального провадження чи 

потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, 

слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення 

лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте 

рішення.  

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів 

і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також 

інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути 

забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть 

участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм 

процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим 

Кодексом. 

Допит свідка у дистанційному досудовому кримінальному провадженні 

здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 225-227 КПК України. 

Якщо свідок, який братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно 

з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому на 

території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або 

на території міста, в якому він розташований, службова особа цього органу 

досудового розслідування зобов’язана вручити такій особі пам’ятку про її 

процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та 

перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії. Проведення 
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дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого судді здійснюється 

згідно з положеннями цієї статті та частинами четвертою та п’ятою статті 336 

КПК. Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, 

утримується в установі попереднього ув’язнення або установі виконання 

покарань, дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, здійснюються службовою 

особою такої установи. 

Також однією із особливостей нового КПК України є показання з чужих 

слів, які передбачені статтею 97 КПК України. Показаннями з чужих слів є 

висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного 

факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. Суд має право визнати 

допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати 

особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі 

показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 

доказів. 

Так, під час здійснення автором досудового розслідування кримінального 

провадження № 42015010000000401, яке стосувалося переселення (депортації) 

кримських татар 1946 р., було проведено допит як свідків дітей кримських татар, 

чиї батьки померли, але раніше розповіли про обставини вчинення кримінального 

правопорушення щодо них та інших осіб у 1946 році. У даній ситуації неможливо 

було отримати відомості від осіб, які безпосередньо були очевидцями 

кримінального правопорушення, але отримали інформацію від загиблих батьків та 

родичів. 

 Необхідно зауважити, що такі показання повинні бути перевірені у ході 

досудового розслідування та оцінені слідчим, прокурором або судом у сукупності 

з іншими  доказами, які зібрані у під час досудового розслідування. 

Показання з чужих слів не можуть бути допустимими доказами факту чи 

обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується 

іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від 

положень ч. 2 ст. 97 КПК України. У будь-якому разі не можуть бути визнані 

допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, 
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прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно 

пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного 

підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження. 

У науковій літературі зазначається, що тлумачення зазначених правил 

статей 95 та 225 КПК України дозволяє зробити наступні висновки: 1) показання, 

надані під час досудового розслідування, мають значення доказів виключно для 

обґрунтування процесуальних рішень слідчого та прокурора, крім показань, 

отриманих у порядку статті 225 КПК України. Якщо допит фіксується за 

допомогою технічних засобів, текст показань може не додаватися до відповідного 

протоколу допиту за умови, що жоден із учасників процесуальної дії не наполягає 

на цьому. У такому разі в протоколі зазначається, що показання, зафіксовані на 

носії інформації, який додається до нього (ч. 2 статті 104 КПК України).  

Таке спрощення процесуального фіксування показань під час досудового 

розслідування зумовлено, зокрема, тим, що вони не мають доказового значення в 

судовому розгляді, а тому немає сенсу їх письмово фіксувати за умови фіксації 

технічними засобами у разі, якщо на цьому не наполягають учасники; 2) судові 

рішення можуть ґрунтуватись лише на тих показаннях, які безпосередньо були 

сприйняті судом під час судового розгляду, або ж слідчим суддею під час 

досудового розслідування, що допускається у виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого, якщо через існування 

небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, 

наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути 

на повноту чи достовірність показань (стаття 225 КПК України) [55, с. 10]. 

У контексті специфіки інституту дoпиту свiдкa на стадії досудового 

розслідування актуальним є звернення до досвіду зарубіжних країн у даній сфері. 

Допит на стадії досудового розслідування слідчим суддею відомий законодавству 

багатьох держав, проте на національному рівні у кожній із держав є характерні 

особливості у його регламентації та проведенні. Так, у Франції, досудове 

розслідування, як стадія кримінального процесу здійснюється слідчим суддею. 

Глава І частини третьої КПК Франції «Слідчі органи» має назву «Слідчий суддя 
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— слідчий орган першої інстанції», а статтею 82 цієї глави КПК Франції 

передбачено можливість сторони під час слідства направляти слідчому судді 

письмове і мотивоване клопотання про проведення допиту, допиту будь-якого 

свідка або очної ставки. В разі задоволення такого клопотання, слідчий суддя 

зобов'язаний провести такий допит протягом 30 діб з моменту отримання 

відповідного клопотання [342, с. 224]. Тобто, слідчий суддя є швидше суб’єктом 

суддівської влади, аніж обвинувачем.  Проте, як влучно відмічено у науковій 

літературі, присутність слідчого судді на початкових стадіях процесу наближує 

процедуру отримання показань до судової і відповідно може компенсувати 

відсутність повноцінного дослідження показань свідка «справжнім» суддею (який 

розглядає справу по суті) [284, с. 412-413]. Проте, здійснюючи порівняння із 

вітчизняним законодавством, процедура проведення допиту слідчим суддею на 

стадії досудового розслідування, має не стільки компенсаційний характер, як 

депонувальний, оскільки такі показання вже можуть досліджуватися в ході 

судового розгляду та ними можуть обґрунтовуватися висновки суду.  

Тобто, першочерговим питанням, пов'язаним із забезпеченням прав учасників 

кримінального провадження при проведенні допиту на стадії досудового 

розслідування слідчим суддею, є встановлення його суб'єктного складу, тобто 

яких саме суб'єктів кримінального процесу може бути допитано в судовому 

засіданні.  

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 184 КПК Литви свідок може бути допитаний суддею 

досудового слідства, якщо під час розгляду справи у суді він може змінити свої 

свідчення або скористатися правом відмови в наданні свідчень [314]. Водночас, 

варто враховувати, що за ст. 83 КПК Литви свідок зобов'язаний надавати правдиві 

свідчення про відомі йому обставини у справі. Необхідно зазначити, що, 

незважаючи на відсутність у вітчизняному законодавстві таких підстав для 

проведення допиту слідчим суддею на стадії досудового розслідування, які 

закріплені в КПК Литви, українські правозастосовники шляхом тлумачення 

положень ч. 1 ст. 225 про «інші обставини» проведення такого допиту вважають 

за можливе допитувати свідка через імовірність зміни ним своїх показань.  



130 
 

Таким чином, процесуальна форма досудових доказів дає змогу 

використовувати їх лише для потреб досудового розслідування, а для суду вони є 

лише вихідним матеріалом, що підлягає дослідженню судовим методом. Зібрані 

сторонами докази на досудовому розслідуванні можуть визнаватись судовими 

доказами лише за результатами їх інтерпретації сторонами у судовому засіданні. 

У зв’язку обмеженням проведення допиту свідків службовими особами, 

уповноваженими на вчинення процесуальних дій за межами України та зважаючи 

на те, що це може призвести до затягування досудового розслідування, необхідно 

внести зміни до ст. 520 КПК України, передбачивши можливість проведення 

невідкладного допиту свідків службовими особами, уповноваженими на вчинення 

процесуальних дій на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні. Запропоновано зміни до  

п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК України, щодо можливості проведення першочергового 

допиту свідків службовими особами, уповноваженими на вчинення 

процесуальних дій на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні, виклавши у його у такій 

редакції: «2) проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку житла чи 

іншого володіння особи і особистого обшуку без ухвали суду, огляду місця 

вчинення кримінального правопорушення, допиту свідків щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення в порядку, передбаченому цим 

Кодексом». 

 Такі зміни конкретизують перелік слідчих (розшукових) дій, які можуть 

бути проведені зазначеними службовими особами. На нашу думку, така 

конкретизаціє є правильною, бо одним із першоджерел отримання відомостей про 

обставини вчинення кримінального правопорушення є показання свідків. Таким 

чином, показання отриманні безпосередньо після вчинення кримінального 
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правопорушення будуть більш достовірними ніж ті, які відібрані через певний 

проміжок часу. Наприклад, у разі вчинення кримінального правопорушення на 

морському судні, яке перебуває на великій відстані від порту,  отримані показання 

свідка чи свідків безпосередньо після події злочину будуть мати змістовніший та 

інформативніший характер, аніж показання, відібрані зі спливом тривалого часу. 

Таке отримання показань враховує завдання кримінального провадження у 

частині забезпечення швидкого та повного розслідування, передбаченого  

ст. 2 КПК України. 

Пропонуємо внести відповідні зміни до чинного  КПК України з 

відновленням положень  процесуального закону , які були закріплені у КПК 

України 1960 року (ст.52-1 – 52-5) і які стосувалися підстав та порядку 

забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, зокрема свідка. 

Необхідність внесення таких змін обґрунтовується відсутністю чіткого 

процесуального механізму забезпечення безпеки свідка, членів його сім’ї чи 

близьких родичів, що може вести до зволікання у застосуванні заходів безпеки, 

що може мати наслідком зміну його показань або відмову у їх даванні.  Тому 

пропонується доповнити чинний КПК України статтею «66-1. Забезпечення 

безпеки свідка» такого змісту: «1. Особи, які беруть участь як свідки у 

кримінальному провадженні, а також члени їх сімей та близькі родичів у разі 

наявності реальної загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну мають право на 

забезпечення безпеки. 2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд, одержавши 

заяву чи повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині першій цієї 

статті, зобов'язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж 

сімдесят дві години, а у невідкладних випадках - негайно прийняти рішення про 

застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до свого 

рішення вони приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її для 

виконання органу, на який покладено здійснення заходів безпеки, а також 

ознайомлюють з її змістом осіб, щодо яких застосовуються такі заходи. Ця 

постанова чи ухвала є обов’язковою для виконання зазначеними органами.  

3. Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік 
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необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними 

обставинами і необхідністю усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, 

умови їх здійснення та правила користування майном або документами, виданими 

з метою забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.  

4. Відомості про прийняття слідчим, прокурором рішення про вжиття заходів для 

забезпечення безпеки свідка, членів його сім’ї чи близьких родичів вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 5. Орган, який здійснює заходи безпеки, 

зобов’язаний письмово інформувати слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд, 

про вжиті заходи та їх результати». 

 

 

2.3 Oсoбливoстi oтримaння показань від неповнолітніх свідків.  

Особливості, якими характеризуються деякі категорії осіб, обумовлюють 

потребу передбачення додаткових інструментів їх правового захисту у 

кримінальному провадженні, в тому числі в частині отримання показань від цих 

осіб у процесуальному статусі свідка. До таких особливостей належать вік особи, 

її фізичні вади, громадянство тощо. Законодавчі гарантії їх прав не є привілеями 

цих осіб і, відповідно, не порушують засаду рівності перед законом і судом. 

Згідно з ч. 2 ст. 10 КПК України, яка розкриває зміст зазначеної засади у 

кримінальному процесі України, у випадках і порядку, передбачених цим 

Кодексом, певні категорії осіб під час кримінального провадження користуються 

додатковими гарантіями. Останні виступають інструментами заміщення, 

вирівнювання їх знижених, у порівнянні із іншими суб’єктами, правових 

можливостей [182, с. 109].  

Важливість аналізу особливостей участі окремих категорій осіб як свідків у 

кримінальному провадженні пов’язана із тим, що їх належне відображення на 

нормативному рівні і у правозастосовчій діяльності безпосередньо впливають на 

достовірність і повноту отриманих від цих осіб показань як джерела доказів. 

Спершу звернімося до особливостей отримання показань свідка від 

неповнолітніх та малолітніх осіб. Окремі аспекти участі неповнолітніх у 
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кримінальному провадженні досліджувалися такими вченими, як  

В.Г. Гончаренко, Г.Ф. Горський, Ю.М. Грошевий, С.М. Зеленський, В.В. Король, 

Е.Б. Мельникова, М.М. Михеєнко, С.П. Назаренко, Г.М. Омельяненко,  

Н.В. Павлюк, А.М. Палюх, Д.П. Письменний, М.А. Погорецький,  

В.М. Тертишник, Д.О. Савицький, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова,  

І.Я. Фойницький, В.Ю. Шепітько, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та 

інші. 

Нерідко для отримання показань виникає необхідність у допиті 

неповнолітніх осіб. Тому окремого розгляду потребує механізм формування 

показань і особливості виникнення помилок під час сприйняття неповнолітніми 

тих чи інших обставин. З одного боку, неповнолітнім властиві такі якості, як 

підвищена орієнтовно-дослідницька діяльність, спрямованість уваги на 

екстраординарні події, безпосередність, щирість, правдивість порівняно з 

дорослими [274, с. 78]. З іншого – вони мають менший обсяг сприйняття та 

довготривалої пам’яті, менш точно відображають просторові якості об’єктів: їх 

розмір, віддаленість, конфігурацію, кольорові відтінки; частіше за дорослих 

помиляються у визначенні часових періодів, плутають послідовність подій [104,с. 

569]. 

Згідно зі статтею 12 Конвенції ООН про права дитини [133] дитина має 

право бути заслуханою в ході будь-якого судового розгляду, що стосується її 

безпосередньо, або через представника чи відповідний орган у порядку, 

передбаченому процесуальними нормами національного законодавства. Вікові 

особливості неповнолітніх обумовлюють потребу передбачення додаткових 

інструментів їх правового захисту у кримінальному провадженні, в тому числі в 

частині отримання показань від неповнолітнього у процесуальному статусі свідка. 

В розумінні КПК України неповнолітньою особою є малолітня особа, а 

також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (пункт 12 частини 1 

статті 3 КПК). Малолітньою особою є дитина до досягнення нею чотирнадцяти 

років (пункт 11 частини 1 статті 3 КПК). Щодо термінології КПК слід відзначити, 

що міжнародні документи, що стосуються прав таких осіб, як правило, 
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використовують термін «дитина» та не виокремлюють з їх переліку малолітніх 

осіб [151, с. 95-98]. Однак вживання у КПК зазначених термінів вважаємо цілком 

виправданим з огляду на розмежування вікових особливостей осіб до досягнення 

ними вісімнадцяти років. 

Ознакою, що свідчить про відмінність неповнолітніх серед суб’єктів 

кримінального процесу є вік, який обумовлює природні причини закріплення 

додаткових гарантій. При цьому конкретний вік впливає на можливість 

неповнолітньої особи реалізовувати свої права, а тому справедливим є висновок 

про те, що особливості участі неповнолітнього у кримінальному провадженні 

повинні визначатися із урахуванням вікової періодизації, що відображає 

психологічні особливості дитини [291, с. 7]. У КПК України при визначенні 

гарантій неповнолітнього свідка враховуються такі вікові групи: до досягнення 

чотирнадцяти років; до досягнення шістнадцяти років; до досягнення 

вісімнадцяти років. 

Загалом серед гарантій участі неповнолітнього як свідка у кримінальному 

провадженні слід виділити наступні: 1) порядок здійснення виклику в 

кримінальному провадженні: повістка про виклик неповнолітньої особи, як 

правило, вручається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику 

(частина 4 статті 135 КПК); 2) привід свідка не може бути застосований до 

неповнолітньої особи (частина 3 статті 140 КПК); 3) особливості проведення 

допиту під час досудового розслідування: 3.1) у кримінальних провадженнях 

щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також 

щодо злочинів, вчинених із застосуванням насильства або погрозою його 

застосування, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 

з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за 

участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з 

підозрюваним (частина 9 статті 224 КПК); 3.2) проводиться у присутності 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря, які 

наділяються обов’язком бути присутніми при допиті, а також правом 

заперечувати проти запитань та ставити запитання (частина 1, 4 статті 226 КПК); 
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3.3) не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад 

дві години на день (частина 2 статті 226 КПК); 3.4) особам, які не досягли 

шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про необхідність давання 

правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання (частина 3 статті 

226 КПК);3.5) можливість проведення допиту під час досудового розслідування у 

режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне 

досудове розслідування) (частина 1 статті 232 КПК); 4) особливості проведення 

допиту у судовому провадженні: 4.1) допит малолітнього свідка у всіх випадках 

проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря, яким роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми під 

час допиту, а також право протестувати проти запитань та ставити запитання. 

Головуючий має право відвести поставлене запитання (ст. 225, частина 1 статті 

354 КПК); 4.2) за розсудом слідчого судді допит неповнолітнього свідка може 

проводитися в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря (ст. 225, частина 1 статті 354 КПК); 4.3) свідку, який не 

досяг шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про необхідність 

давати правдиві показання, не попереджуючи про кримінальну відповідальність 

за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не 

приводить до присяги (частина 2 статті 354 КПК); 4.4) можливість проведення 

допиту під час досудового розслідування у судовому засіданні слідчим суддею у 

режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (ст. 225, частина 2 

статті 232 КПК). 

Найбільш важлива, на наш погляд, група гарантій прав неповнолітніх 

пов’язана із порядком проведення допиту, який є інформаційно-психологічним 

процесом спілкування між особами, що беруть участь у ньому, спрямована на 

отримання відомостей про відомі допитуваному факти, що мають значення для 

встановлення істини по справі [136, с. 172]. При встановленні цих гарантій 

законодавець повинен переслідувати дві цілі: по-перше, забезпечення прав і 

інтересів неповнолітніх; по-друге, забезпечення інтересів правосуддя, пов’язаних 
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із отриманням достовірної і повної інформації для забезпечення виконання 

завдань досудового розслідування і завдань кримінального провадження в цілому. 

(ст. 2 КПК України)Втім, до отриманих в результаті допиту неповнолітнього 

показань слід ставитися критично. Такі особи можуть надати інформацію як з 

високим рівнем деталізації, так і вигадану. Зокрема, В.О. Коновалова,  

Є.Г. Коваленко та В.Ю. Шепітько слушно зазначають, що діти молодшого 

шкільного віку мають схильність до навіювання та фантазування [124, с. 207]. 

Допит неповнолітнього свідка повинен проводитися із врахуванням 

суб’єктивних властивостей неповнолітньої особи, оскільки такі ознаки 

безпосередньо впливають на зміст (достовірність, повноту) показань, що 

надається такою особою. Як зазначалося, суб’єктивні властивості 

неповнолітнього обумовлюються саме віком і можуть мають вплив на характер 

сприйняття, запам’ятовування та відтворення цією особою обставин та фактів, що 

є предметом допиту. 

Дoпит мaлoлiтньoї aбo нeпoвнoлiтньoї oсoби вeдeться зa прaвилaми                    

ст. 224 КПК. Дана стaття устaнoвлює лишe oсoбливoстi дoпиту. Для їх 

зaстoсувaння нeoбхiднo врaхoвувaти лишe вiк oсoби, якa дoпитується, нa мoмeнт 

прoвaджeння слiдчoї дiї. Пoлoжeння цiєї стaттi зaстoсoвуються при прoвeдeннi 

дoпиту мaлoлiтньoї aбo нeпoвнoлiтньoї oсoби нeзaлeжнo вiд її прoцeсуaльнoгo 

стaтусу (свiдoк, пoтeрпiлий, пiдoзрювaний). 

Вiдпoвiднo дo пп. 11,12 ч. 1 ст. 3 КПК України мaлoлiтня oсoбa - цe дитинa 

дo дoсягнeння нeю чoтирнaдцяти рoкiв. Нeпoвнoлiтня oсoбa - цe мaлoлiтня oсoбa, 

a тaкoж дитинa у вiцi вiд чoтирнaдцяти дo вiсiмнaдцяти років. Нaбуття 

нeпoвнoлiтнiм цивiльнo-прaвoвoї дiєздaтнoстi у пoвнoму oбсязi дo 18 рoкiв (у рaзi 

рeєстрaцiї шлюбу - ст. 34 ЦК України, пiд чaс рoбoти зa трудoвим дoгoвoрoм, 

зaйняття пiдприємницькoю дiяльнiстю, у рaзi зaпису мaтiр’ю aбo бaтькoм дитини 

- ст. 35 ЦК України) нe є пiдстaвoю для тoгo, щoб вiдмoвитися вiд зaстoсувaння 

ст. 226 КПК. 

Дoпит мaлoлiтньoї aбo нeпoвнoлiтньoї oсoби прoвoдиться oбoв’язкoвo у 

присутнoстi зaкoннoгo прeдстaвникa, пeдaгoгa aбo психoлoгa, a зa нeoбхiднoстi - 



137 
 

лiкaря. Стoсoвнo дoпиту мaлoлiтнiх пoняття «пeдaгoг» включaє тaкoж i 

вихoвaтeлiв дитячих дoшкiльних устaнoв. Присутнiсть лiкaря рaзoм iз зaкoнним 

прeдстaвникoм, пeдaгoгoм aбo психoлoгoм нeoбхiднa при нaявнoстi дaних прo 

рoзумoву вiдстaлiсть дитини, її хвoрoбливiсть тoщo. Як зaкoннi прeдстaвники дo 

учaстi в дoпитi мoжуть бути зaлучeнi бaтьки (усинoвлювaчi), a в рaзi їх 

вiдсутнoстi - oпiкуни чи пiклувaльники oсoби, iншi пoвнoлiтнi близькi рoдичi чи 

члeни сiм’ї, a тaкoж прeдстaвники oргaнiв oпiки i пiклувaння, устaнoв i 

oргaнiзaцiй, пiд oпiкoю чи пiклувaнням яких пeрeбувaє нeпoвнoлiтнiй. 

Прoцeсуaльний пoрядoк зaлучeння зaкoннoгo прeдстaвникa дo учaстi у 

кримiнaльнoму прoвaджeннi пeрeдбaчeний ст. 44 КПК України. 

Бaтьки тa iншi зaкoннi прeдстaвники, як прaвилo, мaють aвтoритeт i дoвiру 

нeпoвнoлiтньoгo, мoжуть сприяти встaнoвлeнню кoнтaкту з дитинoю, oтримaнню 

прaвдивих пoкaзaнь, a тaкoж зaхисту йoгo прaв i зaкoнних iнтeрeсiв. Рaзoм iз тим, 

якщo є пiдстaви ввaжaти, щo бaтьки aбo iншi зaкoннi прeдстaвники зaiнтeрeсoвaнi 

в нeпрaвдивих пoкaзaннях нeпoвнoлiтньoгo, спрaвляють нa ньoгo нeгaтивний 

вплив чи їх iнтeрeси супeрeчaть iнтeрeсaм oсoби, яку вoни прeдстaвляють, зa 

рiшeнням слiдчoгo чи прoкурoрa тaкий зaкoнний прeдстaвник зaмiнюється іншим. 

Кримiнaльний прoцeсуaльний зaкoн чiткo нe рeглaмeнтує прaвa й oбoв’язки 

пeдaгoгa тa психoлoгa. Думається, щo вoни виступaють у дaнoму випaдку як 

спeцiaлiсти. Пeдaгoг пoвинeн зaймaтися вихoвaнням i нaвчaнням мaлoлiтнiх aбo 

нeпoвнoлiтнiх тaкoгo ж вiку, щo i дитинa, якa пiдлягaє дoпиту. Психoлoг пoвинeн 

бути фaхiвцeм у гaлузi дитячoї тa юнaцькoї психoлoгiї. Зaвдaння пeдaгoгa aбo 

психoлoгa дoпoмoгти слiдчoму встaнoвити психoлoгiчний кoнтaкт, вирoбити 

прaвильну тaктику прoвeдeння дoпиту, сфoрмулювaти зaпитaння з урaхувaнням 

дитячoї психiки aбo iндивiдуaльних oсoбливoстeй психiки нeпoвнoлiтньoгo.  

Для цьoгo пeдaгoг aбo психoлoг мoжe бути oзнaйoмлeний iз дeякими oбстaвинaми 

кримiнaльнoгo прoвaджeння, дaними прo oсoбу нeпoвнoлiтньoгo, прo йoгo 

стaвлeння дo пiдoзрювaнoгo, пoтeрпiлoгo, прo пoдiю кримiнaльнoгo 

прaвoпoрушeння тoщo. 
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У рaзi нeoбхiднoстi для вирiшeння питaння прo нaявнiсть у нeпoвнoлiтньoгo 

психiчнoгo зaхвoрювaння чи зaтримки психiчнoгo рoзвитку тa йoгo здaтнoстi 

пoвнiстю aбo чaсткoвo усвiдoмлювaти знaчeння свoїх дiй i кeрувaти ними в 

кoнкрeтнiй ситуaцiї признaчaється кoмплeкснa психoлoгo-психiaтричнa 

eкспeртизa (ч. 1 ст. 486 КПК України). 

Особливе значення у досягненні цілей допиту неповнолітніх свідків повинні 

відігравати законні представники, педагоги, психологи, лікарі, присутність яких 

на допиті під час досудового розслідування передбачена у частинах 1, 4 статті 226 

КПК України. Проте зазначеними статтями закріплено єдине право зазначених 

осіб – право заперечувати (протестувати) проти запитань та ставити запитання 

малолітній або неповнолітній особі. На наш погляд, повноцінна і ефективна 

участь цих осіб може бути забезпечена лише за умови чіткого визначення їх 

правового статусу – прав, обов’язків і відповідальності. Від належного виконання 

ними обов’язків залежить як моральний стан неповнолітньої особи, так і повнота і 

об’єктивність кримінального провадження. А отже вони повинні брати активну 

участь у процесуальних діях – висловлювати свої пропозиції, зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення дії.  

Крім того, з огляду на те, що умовою успішності проведення допиту 

неповнолітнього у під час досудового розслідування у слідчого, прокурора або 

слідчого судді у судовому засіданні, є заздалегідь отримана інформація про особу 

допитуваного, до початку проведення допиту вищезазначені особи в залежності 

від функціональних обов’язків повинні надати відомості про психологічні 

особливості неповнолітнього, його поведінку і звички, інші умови життя, які 

можуть вплинути на отримання правдивих і повних показань про обставини 

кримінальної справи, встановлення контакту із особою, що проводить допит [204, 

с. 140]. Зазначене пов’язане також із необхідністю більш широкого використання 

спеціальних знань педагогів. При цьому як педагога слід залучати саме ту особу, 

яка безпосередньо навчає неповнолітнього, а отже обізнана із особливостями його 

психіки і складу розуму [233, c. 112]. Крім того, сам слідчий або інша особа, яка 
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проводить допит, повинен володіти основними спеціальними знаннями в частині 

психології неповнолітніх, відповідними розмовними навичками тощо. 

Крім наведених вище процесуальних гарантій, отриманню достовірних 

показань, а також дотриманню прав неповнолітньої особи сприяють такі вимоги: 

1) вимоги до місця і обстановки проведення допиту: для молодших вікових 

груп найбільш ефективним є умови, які близькі до повсякденного оточення 

дитини, а для старших – офіційна обстановка; 

2) вимоги до тактики проведення допиту: спрощена форма, мова, 

формулювання запитань у зрозумілій для віку дитини формі тощо; 

3) вимоги до часу проведення: допит повинен бути проведений якомога 

швидше після сприйняття неповнолітньої особою фактів чи обставин, що 

цікавлять слідство.[226, с. 121] 

Тривaлiсть дoпиту нeпoвнoлiтньoгo визнaчaється чaсoм, нeoбхiдним i 

дoстaтнiм для oтримaння вiд ньoгo в рoзумнoму рeжимi вiдoмoстeй, щo мaють 

знaчeння для кримiнaльнoгo прoвaджeння. Aлe oскiльки прoвeдeння дoпиту 

пoв’язaнo iз сильним психoлoгiчним нaпружeнням, дiти швидкo втoмлюються, 

вoни стaють нeувaжними, стaттeю пeрeдбaчaється чaс прoвeдeння дoпиту, який нe 

мoжe прoдoвжувaтися бeз пeрeрви пoнaд oдну гoдину, a зaгaлoм - пoнaд двi 

гoдини нa дeнь. 

Зaкoном нe встaнoвлено тривaлoстi пeрeрви. Слiдчий пoвинeн визнaчити її 

зa свoїм внутрiшнiм пeрeкoнaнням. Дoпoмoгу в цьoму мoжуть йoму нaдaти 

зaкoннi прeдстaвники, пeдaгoг, психoлoг чи лiкaр, якi присутнi при дoпитi. У 

будь-якoму випaдку слiд урaхoвувaти вiк дитини, її прoцeсуaльний стaтус, 

психiчнe здoрoв’я, психoлoгiчнi oсoбливoстi, здaтнiсть швидкo втoмлювaтися, 

умiння зoсeрeджувaти увaгу тoщo. 

Оскільки нeпoвнoлiтнi у вiцi дo 16 рoкiв нe пoпeрeджaються прo 

кримiнaльну вiдпoвiдaльнiсть зa вiдмoву вiд дaчi пoкaзaнь i зa нaдaння 

нeпрaвдивих пoкaзaнь, слiдчий пoвинeн у зрoзумiлих вирaзaх рoз’яснити дитинi, 

щo дaчa прaвдивих пoкaзaнь - цe її грoмaдянський oбoв’язoк, прo щo в прoтoкoлi 

дoпиту рoбиться вiдмiткa. 
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Дo пoчaтку дoпиту зaкoннoму прeдстaвнику, пeдaгoгу, психoлoгу aбo 

лiкaрю рoз’яснюється їхнiй oбoв’язoк з’явитися нa виклик слiдчoгo, бути 

присутнiми при дoпитi, стaвити зaпитaння, a тaкoж прaвo зaпeрeчувaти прoти 

зaпитaнь. Слiдчий, прoкурoр мaє прaвo вiдвeсти пoстaвлeнe зaпитaння, aлe 

вiдвeдeнe зaпитaння пoвиннo бути зaнeсeнe дo прoтoкoлу. 

Дo пoчaтку допиту зaкoннoму прeдстaвнику, пeдaгoгу, психoлoгу aбo 

лiкaрю рoз’яснюється їхнє прaвo зa дoзвoлoм стaвити утoчнюючi зaпитaння 

мaлoлiтнiй aбo нeпoвнoлiтнiй oсoбi. У виняткoвих випaдкaх, кoли учaсть 

зaкoннoгo прeдстaвникa мoжe зaвдaти шкoди iнтeрeсaм мaлoлiтньoгo aбo 

нeпoвнoлiтньoгo свiдкa, пoтeрпiлoгo, слiдчий, прoкурoр зa клoпoтaнням 

мaлoлiтньoгo aбo нeпoвнoлiтньoгo чи з влaснoї iнiцiaтиви мaє прaвo oбмeжити 

учaсть зaкoннoгo прeдстaвникa у викoнaннi oкрeмих слiдчих (рoзшукoвих) дiй aбo 

усунути йoгo вiд учaстi у кримiнaльнoму прoвaджeннi тa зaлучити зaмiсть ньoгo 

іншoгo зaкoннoгo прeдстaвникa. 

Законодавство повинно враховувати реальні відмінності між особами і 

різницю їх правових можливостей. Особливості фізичного, розумового і 

психічного розвитку неповнолітніх, неможливість повною мірою самостійно 

захищати свої права і законні інтереси тощо обумовлюють наявність в 

кримінальному процесуальному законодавстві низки гарантій, в тому числі при 

участі цих осіб у кримінальному провадженні як свідків.  

Важливою гарантією захисту прав та законних інтересів неповнолітніх 

свідків у кримінальному провадженні є участь захисника, законного 

представника, психолога, педагога та лікаря. З метою їх належної і ефективної 

участі необхідне вдосконалення правового статусу зазначених осіб, зокрема, щодо 

чіткого визначення прав і обов’язків та відповідальності за неналежне виконання 

останніх; більш широке використання спеціальних знань цих спеціалістів з метою 

забезпечення досягнення цілей допиту, які передбачають як забезпечення прав і 

інтересів неповнолітніх, так і забезпечення інтересів правосуддя, пов’язаних із 

отриманням достовірної і повної інформації для встановлення для встановлення 

обставин які мають значення для кримінального провадження (ч. 1 ст. 91 КПК 
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України). Так, слід доповнити статті 226 України положенням про те, що до 

початку проведення допиту такі особи в залежності від функціональних 

обов’язків повинні надати певне коло відомостей про неповнолітню особу, а 

також закріпити право цих спеціалістів після закінчення допиту ознайомитися з 

протоколом допиту і зробити в письмовій формі зауваження щодо повноти та 

правильності записів в протоколі. 

 

 

2.4 Пeрeвiркa тa oцiнкa пoкaзaнь свiдкa слiдчим, прoкурoрoм 

Під час здійснення кримінального провадження важлива роль у збиранні 

доказової інформації належить допиту свідків, без проведення якого не 

відбувається практично жодне досудове розслідування. Прийняття законних та 

обґрунтованих процесуальних рішень є можливим виключно у випадку їх 

обґрунтування перевіреними та правильно оціненими відомостями, отриманими у 

відповідності із вимогами кримінального процесуального закону. Помилки під час 

оцінки доказів та їх джерел можуть спричинити прийняття незаконних рішень, 

порушення прав та свобод людини і громадянина, покарання невинних осіб чи 

виправдання винних тощо. Тому перевірка та правильна оцінка доказів, у тому 

числі показань свідків, має важливе значення не лише для прийняття окремих 

рішень, а для досудового розслідування загалом.  

Всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин кримінального 

провадження, його вирішення у точній відповідності до вимог КПК України є 

необхідною умовою зміцнення законності та правопорядку в суспільстві. Важливе 

значення законності має теоретичне осмислення поняття пeрeвiрки тa oцiнки 

пoкaзaнь свiдкa слiдчим, прокурором на стадії досудового розслідування.  

Питанню пeрeвiрки тa oцiнки пoкaзaнь свiдкa слiдчим, прокурором 

присвячували свої праці такі вчені, як А. Ф. Волобуєв, Ю.М. Грошевий,  

В.А. Журавель, І.А. Колесник, В.О. Коновалова, О.Р. Михайленко,  

М.М. Михеєнко, В. Негребецький, С.М. Стахівський, В.М. Тертишник,  

В.Ю. Шепітько, О.Г. Шило та інші. Проте праці зазначених авторів переважно 
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присвячені питанням пeрeвiрки тa оцінки доказів загалом. Проблемним питанням 

пeрeвiрки тa oцiнки пoкaзaнь свiдкa слiдчим, прокурором, зокрема за новим КПК, 

приділено недостатньо уваги вітчизняними ученими. 

Перевірка доказів передує їх оцінці. Вона полягає у вивченні змісту доказів, 

порівнянні з іншими доказами, а в кінцевому результаті - у встановленні 

достовірності зібраних доказів. 

Перевірці підлягають як фактичні дані, так і їхні процесуальні джерела; як 

кожний доказ окремо, так і у сукупності з іншими доказами. Перевірку доказів 

здійснюють слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, від яких залежить прийняття 

процесуальних рішень. Інші учасники кримінального провадження лише беруть 

участь у перевірці доказів. 

Перевірка доказів здійснюється: 1) за допомогою логічно-розумової 

діяльності; 2) шляхом проведення нових чи додаткових слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) або процесуальних дій. 

Логічно-розумовий шлях перевірки доказів полягає: 

а) в аналізі і дослідженні змісту кожного доказу окремо з позицій його 

повноти, несуперечності, логічної послідовності; 

б) в зіставленні з іншими доказами. 

Починається перевірка із з'ясування надійності процесуального джерела. 

Наприклад, якщо джерелом доказів є офіційний документ, то потрібно 

перевірити: 1) компетентність службових осіб, від яких виходить даний документ;  

2) наявність у ньому обов'язкових реквізитів; 3) є документ оригіналом чи копією 

тощо. При цьому слід з'ясувати законність порядку одержання процесуального 

джерела. 

Докази перевіряються шляхом проведення нових чи додаткових слідчих 

(розшукових) дій, насамперед - з одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях  

(ч. 9 ст. 224 КПК), слідчого експерименту (ст. 240 КПК), пред'явлення особи для 

впізнання (ст. 228 КПК), проведення експертизи (ст. 242 КПК). Також докази 
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перевіряються і шляхом проведення нових чи додаткових негласних слідчих 

(розшукових) дій. [148, с.125-126] 

Сeрeд пoзитивних oзнaк пoлoжeнь дoкaзoвoгo прaвa в КПК України є тe, щo 

нa дoсудoвoму рoзслiдувaннi сторони кримінального провадження мaють 

мoжливiсть впливaти нa фoрмувaння i oцiнку дoкaзiв. Аналізуючи зміст  

статті 94 КПК України, можна сформулювати розуміння поняття оцінки доказів, 

як розумової та логічної діяльності, яка ґрунтується на їх оцінці з точки зору 

належності, допустимості та достовірності. Тобто, законодавче визначення 

критеріїв оцінки доказів здійснюється з огляду їх належності, допустимості, 

достовірності, достатності, взаємозв’язку, проте законодавець не конкретизує 

змісту самого поняття «оцінка доказів» як різновиду кримінальної процесуальної 

діяльності. Також привертає увагу те, що чинним законом також не передбачено 

жодних спеціально розроблених правил оцінки доказів. 

Оцінка доказів є одним із елементів процесу доказування (ч. 2 ст. 91 КПК), 

тому, аналізуючи місце оцінки доказів у доказуванні, не можна погодитись із 

думкою тих авторів, які відносять її на заключний етап доказування [324, с. 149]. 

Тому зробимо висновок, що оцінка доказів є складовою процесу доказування, яка 

є нерозривно пов’язаною із іншими стадіями даного процесу - збиранням та 

перевіркою. Відповідно, збирання доказів у кримінальному провадженні 

супроводжується їх осмислюванням, аналізом, співставленням з іншими 

доказами, висуненням слідчих версій, їх перевірки шляхом збирання нових 

доказів. 

Оцінка доказів і їх джерел є розумовою, логічною діяльністю. Вона 

супроводжує кожен  крок осіб  і органів, які ведуть процес, по збиранню та 

перевірці доказів і їх джерел. Як окремий, самостійний елемент процесу 

доказування оцінка часто проявляється тоді, коли необхідно прийняти (а у 

випадках, передбачених законом, і письмово обґрунтувати)  процесуальне 

рішення – проміжне, етапне або підсумкове для даної стадії, окремої особи або 

для всього  провадження. Оцінка доказів та їх джерел, таким чином, є необхідною 

передумовою для прийняття та обґрунтування майже будь-якого  рішення у 
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справі [202, с. 122-123]. Відповідно, об'єктом оцінки є як докази (фактичні дані, 

відомості), так і процесуальні джерела, що їх містять (показання свідків, 

потерпілих, висновок  експерта  тощо). 

Наукою кримінального процесу не сформовано єдиного підходу до 

визначення цього поняття. Із філософської точки зору, оцінкою, як діяльністю, є 

суб’єктивне ставлення до об’єкту пізнання [325, с. 461]. Іншими словами це 

ставлення особи до чогось згідно із особистими сформованими поглядами. У 

вітчизняній науці підходи щодо визначення поняття «оцінка доказів» є 

нечисленними та переважно сформульованими на основі змісту ст. 94 КПК 

України. Більше того, звичним є оперування хибними поняттями. Наприклад, 

деякі вітчизняні вчені-процесуалісти оперують поняттями «оцінка доказів та їх 

процесуальних джерел» замість «оцінка доказів» [176, с. 11], що свідчить про 

наявність проблеми визначення понять «оцінка доказів» та «доказ», оскільки 

перше явище взагалі не розкривається у формі дефініції. Згідно з статтею 84 КПК 

доказами є фактичні дані, а процесуальні джерела – це показання, речові докази, 

документи, висновки експертів. Тобто фактичні дані та процесуальні джерела 

відомостей про факти співвідносяться як зміст та форма одного і того ж явища – 

доказів.  

У радянському праві оцінка доказів розглядалася як регламентована 

законом діяльність суб’єктів пізнання. Так, М.С. Строгович сформулював 

визначення оцінки доказів як результату їх перевірки, що полягає у визнанні 

існування або неіснування того факту, який цим доказом встановлюється [292, с. 

103]. У російському кримінальному процесуальному праві оцінка доказів 

тлумачиться по-різному. Наприклад, П. Лупинська розуміла під оцінкою доказів 

логічний розумовий процес, визначення значення зібраних доказів для 

встановлення істини [172, с. 156], тобто оцінка доказів зводиться до суто 

розумової роботи суб’єкта пізнання. Проте більш переконливими вважаємо 

позиції тих авторів, які є прихильниками складної структури оцінки доказів [84, с. 

27]. Згідно з цією точкою зору, оцінка доказів має внутрішню (логічну) та 

зовнішню (правову) сторони. За допомогою комплексного поєднання розумової та 
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практичної діяльності по збиранню та перевірці в ході провадження 

процесуальних дій відбувається сприйняття, ретроспективне виявлення, розгляд 

та відбір відомостей, що мають значення в провадженні. А вже в ході збирання 

доказів формується їх допустимість, визначається належність та аналізується їх 

зміст. 

Оскільки дефініція оцінки показань свідків наразі є відсутньою у 

вітчизняному процесуальному праві, на підставі здійсненого аналізу визначення 

поняття «оцінка доказів», сформулюємо визначення даного поняття на стадії 

досудового розслідування як врегульовану законом практичну та розумову 

діяльність слідчого, прокурора слідчого судді щодо визначення належності, 

допустимості, достовірності показань свідків та їх взаємозв’язку для прийняття 

ними відповідного процесуального рішення. 

Критеріями оцінки доказів за законодавством України є їх належність, 

допустимість, достовірність. Під належністю згідно з ст. 85 КПК України 

розуміється пряме чи непряме підтвердження існування чи відсутності обставин, 

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, 

які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи 

недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. З 

точки зору О. Степанова, в основу належності доказів покладені об'єктивні зв'язки 

(причинно-наслідкові, умовно-обумовлені, просторово-часові тощо) між 

предметами і явищами дійсності. Властивість належності становить логічне 

відображення всякого роду зв'язків. Це – здатність одержуваної інформації 

служити аргументом у ланцюзі умовиводів, що обґрунтовують наявність або 

відсутність шуканих фактів [289, с. 110]. Показання свідків можуть бути як 

прямими, так і непрямими доказами. Належність прямих доказів завжди очевидна. 

Труднощі викликає питання вирішення належності непрямих доказів, що 

зумовлено випадками надання кількох різних пояснень щодо кожного такого 

доказу, у нашому випадку – показання свідків. Наприклад, свідок описує не саме 

вчинення злочину, а його наслідки, наприклад, він бачив, як підозрюваний йшов з 

місця вчинення кримінального правопорушення. Сам факт того, чому 
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підозрюваний опинився на місці вчинення і що його спонукало покинути це місце 

може одночасно тлумачитись по-різному. Тож вирішення питання про належність 

непрямого доказу спочатку виступає у формі припущення про його 

співвідношення із обставинами, які підлягають встановленню, і тільки в процесі 

подальшого розслідування можна дійти висновку про належність або 

неналежність доказу. З точки зору О. Степанова, вирішення питання про 

належність доказів припускає дослідження двох взаємозалежних моментів:  

1) чи входить факт, для встановлення якого залучається даний доказ, у предмет 

доказування чи відноситься до інших, допоміжних, фактів, з'ясування яких 

необхідне для перевірки версій і доказів; 2) чи здатний доказ, з урахуванням його 

змісту, цей факт встановити [290, с. 111]. Варто погодитись із твердженням, що 

належність доказів визначається саме тим, якою мірою факти, для встановлення 

яких залучаються докази, стосуються конкретної справи. Тобто для того, щоб 

визначити доказ як належний, слід встановити істотний зв'язок між ним та 

фактом, для доведення якого залучається доказ. 

Також О. Степанов відносить визнання показань свідків належними до 

справи, у разі їх відповідності певним цілям: 1) встановленню обставин, що 

входять у предмет доказування; 2) встановленню проміжних фактів, сукупність 

яких дає змогу врешті-решт встановити обставини, що входять у предмет 

доказування; 3) встановленню факту і обставин, які вже встановлені іншими 

доказами, з метою посилення надійності й перевірки системи доказів визначеної 

версії; 4) спростуванню фактів, що належать до інших версій, які досліджують у 

справі; 5) перевірці повноти вірогідності зібраних відомостей про факти 

дослідженням умов їхнього формування, передачі й зберігання. [290, с. 111]. 

Отже, підсумовуючи, належними є показання свідків, які підтверджують 

обставини, які мають значення для кримінального провадження.  

Допустимість доказів згідно з ст. 86 КПК України полягає у належному 

порядку отримання доказу. Відповідно свідок зобов’язаний відповідати на 

запитання, які стосуються кримінального провадження і якщо його показання не 

узгоджуються з раніше наданими, він може бути допитаний щодо попередніх 
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показань і причин їх розбіжностей. Відповідно однією із основних гарантій 

захисту прав людини у кримінальному процесі від неправомірних дій органів 

досудового слідства є така юридична санкція, як визнання доказів, отриманих з 

порушенням вимог, встановлених кримінальними процесуальними нормами, 

недопустимими. Тобто показання свідків є допустимими у разі додержання 

законодавчо регламентованої процедури допиту. 

Структуру вимоги допустимості показань свідків сформулюємо із 

використанням позиції І. Давимуки, та виділимо наступні компоненти:  

1) належний суб'єкт, тобто слідчий чи прокурор; 2) законність джерела, тобто 

проведення допиту свідка із дотриманням правил проведення процесуальної дії;  

3) відповідність форми фіксації фактичних даних нормам КПК України – тобто, у 

разі, якщо допит було проведено із застосуванням до свідка насильства, його 

показання не можуть бути доказами [94, с. 126].  

Окремої статті, присвяченої визначенню поняття «достовірність» КПК не 

містить. Дана категорія тлумачиться пo-рiзнoму у фiлoсoфськiй тa прoцeсуaльнiй 

лiтeрaтурi, зокрема як «iстиннe знaння, щo пiдтвeрджується вiдпoвiдними 

даними» [326, с. 136], або «вiдпoвiднiсть дoкaзiв oб’єктивнiй дiйснoстi» [282, с. 

13].Видaється, щo дoстoвiрним є тaкe знaння, щo нe викликaє сумнiвiв i нe 

пoтрeбує oбґрунтувaння. Тaким чинoм, дoстoвiрнiсть включaє iстиннiсть знaння, 

вiдпoвiднiсть дiйснoстi i oбґрунтувaння цiєї iстиннoстi, щo aдрeсується 

вiдпoвiднoму aдрeсaту. Під достовірністю доказів згідно з ст. 96 КПК України 

можливо розуміти властивість доказів, що відображає відповідність їх 

об’єктивній дійсності, а тому й такі докази не викликають сумнівів. Оцінка 

достовірності показань має важливе значення при проведенні допиту, оскільки 

спонукає сторони кримінального провадження до формулювання питань, 

спрямованих на можливість її здійснення. У зв’язку цим встановлення 

достовірності показань свідків згідно з ч.1 ст.96 КПК України передбачає право 

сторін ставити свідку запитання щодо його можливості сприймати факти, про які 

він дає показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати значення для 

оцінки достовірності показань свідка. На достовірність показань свідка можуть 
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впливати фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру. З метою доведення 

недостовірності показань свідка законодавець надає право стороні надати 

показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його 

засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, 

що підтверджують нечесність свідка (ч. 2 ст. 96 КПК). 

Всі отриманні показання повинні бути перевірені слідчим, прокурором у 

межах наданих їх повноважень КПК України, а саме через слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії, інші процесуальні дії. Зокрема це є допит 

додаткових свідків, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб,  

проведення  судових експертиз, обшук, огляд, спостереження за особами, аудіо- 

відеоконтроль осіб, зняття інформації з телекомунікаційних мереж тощо. Так 

наприклад свідок який викликаний по кримінальному провадженню за ознаками 

тяжкого злочину може надавати недостовірну інформацію щодо кола осіб з якими 

він спілкується та які є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, з 

цією метою за ним може бути встановлено спостереження, у разі наявності 

сумнівів щодо достовірності його показань. 

Перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка (перевірка доказів) - цe прoцeс, 

який вiдбувaється в хoдi досудового розслідування шляхом прoвeдeння слiдчих 

(рoзшукoвих) дiй, нeглaсних слiдчих (рoзшукoвих) дiй, висунeння вeрсiй i 

прийняття прoцeсуaльних рiшeнь. Вихoдячи з виклaдeнoгo, oцiнкa та перевірка 

дoстoвiрнoстi пoкaзaнь свiдкa зaлeжить: 

1) вiд хaрaктeру пoкaзaнь свідка - для цьoгo нeoбхiднo з’ясувaти, джeрeлoм 

якoї життєвoї oбстaвини є дaнi пoкaзaння, чи дoстaтньo пoвнo пiдтвeрджуються 

дaнi фaкти в пoкaзaннях, чи нaлeжить пoдiя дo oбстaвин, щo пiдлягaють 

дoкaзувaнню, умoви сприйняття oбстaвин, нaявнiсть пoтeрпiлoгo, прoгaлин в 

oбґрунтувaннi, лoгiчнiсть виклaду пoкaзaнь тощо; 

2) вiд oсoби свiдкa, щo мaє знaчeння для oцiнки йoгo пoкaзaнь - нaявнiсть 

зaцікавленість в рeзультaтaх прoвaджeння, службoвих, рoдинних взaємин з 

iншими учaсникaми прoцeсу, йoгo психoлoгiчнi oсoбливoстi, здaтнiсть сприймaти 
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i дaвaти прaвдивi пoкaзaння, рeпутaцiя свiдкa, хaрaктeристикa як члeнa 

суспiльствa тощо; 

3) вiд спiввiднoшeння пoкaзaнь свiдкa з iншими дoкaзaми у прoвaджeннi з 

мeтoю виявлeння супeрeчнoстeй aбo узгoджeнoстeй мiж ними; 

4) від дотримання слідчим, прокурором норм кримінального 

процесуального законодавства, що регламентують проведення допиту свідка на 

стадії досудового розслідування.[153, с. 274] 

Усe цe дaє мoжливiсть вiдпoвiсти нa зaпитaння: 1) чи мoжна ввaжaти 

пoкaзaння свiдкa дoстoвiрними; 2) чи мaють мiсцe в дiйснoстi фaкти, виклaдeнi в 

пoкaзaннях; 3) чи не було допущено  порушення кримінально-процесуального 

закону в  процесі надання свідком показань; 4) якщо були порушення закону при 

наданні показань свідком, то наскільки вони вплинули на достовірність наявних у 

джерелі відомостей; 5) чи можливе взагалі використання даних показань у процесі 

доказування, при встановленні певних порушень процесуального закону в ході їх 

одержання. Нa дoсягнeння тaкoї мeти i спрямoвaнi дiї стoрiн кримiнaльнoгo 

прoвaджeння. 

Необхідно виокремити особливості перевірки показань свідків, які постійно 

проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, території проведення 

ООС або є вимушеними переселенцями. Показання таких свідків підлягають 

перевірці та оцінці за тими ж правилами, що й показання інших учасників, але є 

особливість у тому, що такі особи можуть надавати неправдиві показання про 

події, які відбувалися на території яка є тимчасово не підконтрольною, що у свою 

чергу ускладнює пошук інших свідків та доказів, які б могли підтвердити або 

спростувати такі показання. Також, у зв’язку із наявністю інтересів у окупаційної 

влади АР Крим та на території Луганської та Донецької областей у спотворенні 

інформації яка поступає до України, необхідно ретельніше перевіряти показання 

таких свідків. У зв’язку із цим такі показання повинні підтверджуватися 

показаннями як мінімум 2-3 осіб, які між собою не знайомі та інформацією, 

отриманою у результаті проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. Також слідчому, прокурору необхідно зібрати характеризуючі 
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дані на осіб, які надають показання у якості свідків для з’ясування чи може така 

особа надавати неправдиві показання або має певну зацікавленість у дачі таких 

показань. У ході перевірки таких показань слідчий, прокурор може використати і 

оперативні методи перевірки, а саме через використання негласних слідчих 

(розшукових) дій. Ще однією можливістю перевірки свідчень таких свідків є 

використання поліграфа. Допит із застосуванням поліграфа надасть слідчому, 

прокурору відомості щодо правдивості свідчень таких свідків, але у разі 

застосування такого виду перевірки показань свідків необхідно дотримуватись 

положень ст.ст. 242, 243 КПК України, з метою того щоб такі показання 

відповідали вимогам законодавства України та могли бути використані у 

подальшому досудовому розслідуванні.  

Основним заданням оцінки показань свідка є визначення їх достатності для 

прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні. Проте будь-яких 

формалізованих критеріїв достатності закон не надає. Так, повідомлення особі 

про підозру обов’язково здійснюється за «наявності достатніх доказів для підозри 

особи у вчиненні кримінального правопорушення» (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК). 

Завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування відбувається після того, як слідчий, прокурор визнають 

зібрані під час досудового розслідування докази «достатніми для складання 

обвинувального акта» (ч. 1 ст. 290 КПК). Відповідно, такими доказами можуть 

бути і показання свідків. Достатніми для складання обвинувального акта, в 

сукупності з іншими доказами, вбачаємо такі показання свідків, які нададуть 

можливість зробити правильний, обґрунтований висновок про можливість 

(неможливість) прийняття того чи іншого рішення в провадженні. Оцінка повноти 

процесуального джерела доказів відбувається шляхом з'ясування того, наскільки 

всебічно і сповна показання свідків дозволяють встановити ту чи іншу обставину, 

що входить до предмету доказування. Така оцінка може здійснюватися 

безпосередньо щодо показань, або їх зміст може порівнюватися із змістом інших 

джерел [284, с.136]. 
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Констатуємо, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не 

встановлює конкретних правил оцінки доказів. При цьому, виходячи із змісту  

ст. 94 КПК, можна дійти висновку, що свої вимоги щодо правил оцінки показань 

свідків, законодавець адресує перш за все слідчому чи прокурору. Так, відповідно 

до змісту статті «слідчий, прокурор...оцінюють кожний доказ». Проте, це не є 

свідченням того, що оцінка доказів є монополією державних органів. Так, 

учасники процесу, що відстоюють свої інтереси, також оцінюють докази, проте 

якщо в перших оцінка доказів передує прийняттю владних рішень, то для других 

вона створює базу для заявлення клопотань, скарг, наведення заперечень, подачу 

заяв про відводи, тощо. Науковий аналіз положень КПК України дозволяє 

сформулювати наступні правила оцінки показань слідчими, прокурорами: 

1) в основі оцінки показань свідків перебуває внутрішнє переконання та 

необхідність всебічного, повного й неупередженого розгляду всіх обставин 

кримінального провадження у їх сукупності (ч. 1 ст. 94 КПК);  

2) при оцінці показань свідків необхідно керуватись законом;  

3) жодні показання свідків не можуть мати для слiдчого, прокурора наперед 

встановленої сили (ч. 2 ст. 94 КПК);  

4) кожне показання свідка оцінюється з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність показань свідків - з точки зору 

достатності та взаємозв’язку (ч. 1 ст. 94 КПК); 

5) недопустимість показань свідків остаточно визначається судом під час 

ухвалення судового рішення (ч. 1 ст. 89 КПК). 

З цього, можна зробити висновок, що оцінка показань свідків включає 

наступні дії: 1) аналіз самих показань; 2) облік умов сприйняття, збереження у 

пам’яті та відтворення сприйнятого у ході надання показань; 3) послідовний огляд 

та аналіз попередніх й нових показань, даних на допиті свідком;                             

4) співставлення показань із іншими наявними у кримінальному провадженні 

доказами; перевірка джерел отримання доказів. 

При цьому варто наголосити що оцінці підлягають саме показання свідків, а 

не обставини кримінального провадження, на яких ґрунтується внутрішнє 
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переконання суб’єкта оцінки доказів (ч. 1 ст. 94 КПК). Зміст поняття «обставини 

кримінального провадження» в законі не розкривається, а отже, як такі можуть 

сприйматися будь-які: і поведінка підозрюваного (обвинуваченого) на 

досудовому розслідуванні та в суді, і його дії, спрямовані на «затягування 

розгляду справи», і так далі. Однак подібні обставини не мають ніякого зв’язку із 

конкретним кримінальним правопорушенням і тому оцінюватися не повинні. 

У теорії держави та права принципи права визначаються як найбільш 

загальні й стабільні вимоги, які сприяють утвердженню та захисту суспільних 

цінностей, визначають характер права та напрямки його подальшого розвитку 

[301, с. 124]. Іншими словами, принципи безпосередньо впливають на зміст 

прийнятих нормативно-правових актів, визначають якими мають бути правові 

приписи, щоб вписуватись у систему законодавства. Ознаки стабільності та 

загальності свідчать про те, що принципи є фундаментальною категорією, 

положення якої конкретизуються у змісті правових норм. Це свідчить про те, що 

принципи сприяють правильній розробці, прийняттю та розумінню правових 

норм. 

Відповідно, принципами оцінки доказів слідчим, прокурором або слідчим 

суддею є основа їх діяльності при перевірці та оцінці доказів, які впливають на 

зміст кримінального процесуального законодавства та визначають якими мають 

бути правові приписи. Згідно з нормами кримінального процесуального України, 

до цих принципів належать: 1) вільна оцінка показань свідків; 2) всебічність, 

повнота й об'єктивність оцінки показань свідків; 3) оцінка показань свідків у 

сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні. 

Принцип вільної оцінки показань свідків полягає насамперед у тому, що під 

час оцінки слідчий, прокурор вільні у свoїx оціночних судженнях та у висновках, 

які робляться на основі дослідження i розгляду вcix обставин кримінального 

провадження. Вони оцінюють вci наявні докази у провадженні вільно, за своїм 

внутрішнім переконанням, заснованим на всій сукупності обставин провадження, 

й не обмежені при оцінці ніякими формальними розпорядженнями. Даний 
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принцип оцінки показань свідків полягає також у тому, що жоден доказ для 

слідчого, прокурора або слідчого судді не має наперед визначеної сили.  

Найважливішим принципом оцінки показань свідків у кримінальному 

npoцeci є всебічна, повна та об'єктивна їх оцінка. Даний принцип вимагає від 

слідчого, прокурора виходити при оцінці показань свідка із об'єктивного, 

всебічного i повного розгляду вcix обставин кримінального провадження, 

перевірки всіх можливих i передбачених версій, встановлення як обвинувальних, 

так i виправдувальних доказів, глибокого аналізу вcix наявних доказів. Принцип 

всебічної, повної та об'єктивної оцінки показань свідка зобов'язує слідчого, 

прокурора додержуватися максимальної об'єктивності, не допускаючи жодної 

упередженості та тенденційності. Об'єктивність у кримінальному процесі є 

завданням здійснення правосуддя i зміцнення законності, важливою умовою 

пізнання істини i необхідною гарантією охорони інтересів громадян. Принцип 

об'єктивності вимагає, щоб кожен, хто вчинив злочин, зазнав справедливої кари i 

щоб жоден невинуватий не був притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Виходячи з цього, жодна людина не може бути визнана винуватою i засудженою, 

допоки її провину не встановлять на основі беззаперечних доказів  у справі. Будь-

які сумніви при доведенні провини, виходячи з презумпції невинуватості, що діє в 

нашому кримінальному процесі, тлумачаться на користь підозрюваного, 

обвинуваченого. Закон покладає тягар доведення винуватості у вчиненні злочину 

на обвинувача i категорично забороняє перекладати такі обов'язки на 

обвинуваченого. Об'єктивність при здійсненні правосуддя виявляється у тому, що 

обвинувальний вирок, згідно iз законом, не може бути заснований на 

припущеннях i ухвалюється лише за тiєї умови, якщо в ході судового розгляду 

вину підсудного у вчиненні злочину буде доведено.  

Важливе значення у кримінальному пpoцеci також має принцип оцінки 

доказів у їх сукупності. Оцінити докази у їх сукупності у контексті тематики 

нашого дослідження, - означає зробити висновки щодо того, наскільки 

правдоподібним є кожний доказ, кожен факт, що має значення для справи, i як 

точно він підтверджує або заперечує, у якому взаємозв'язку перебуває з іншими 
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доказами по справі, яке значення для справи має вся сукупність зібраних доказів. 

Докази вважаються достатніми тоді, коли в своїй сукупності дають можливість 

установити всі передбачені законом обставини кримінального провадження на 

тому рівні знання про них, який необхідний для прийняття правильного рішення у 

кримінальному провадженні.[123, с. 150] 

Отже, за результатами дослідження теоретичних і практичних питань оцінки 

показань свідків на стадії досудового розслідування можна дійти висновку про 

попередній характер оцінки доказів на даній стадії. Оцінка показань здійснюється 

особами, що уповноважені оцінювати докази, тобто слідчим, прокурором, слідчим 

суддею. Формою реалізації оцінки показань свідків повноважними суб’єктами є 

прийняття ними відповідного владного процесуального рішення. Перевірка і 

оцінка показань свідка повинна включати: аналіз самих показань з точки зору їх 

узгодженості та відсутності протиріч; врахування умов сприйняття, збереження у 

пам’яті та відтворення сприйнятого у ході надання показань; послідовний огляд 

та аналіз попередніх і нових показань, даних на допиті свідком; співставлення 

показань із іншими наявними у кримінальному провадженні доказами; перевірка 

джерел отримання доказів. Відповідно, неправильна оцінка показань свідків із 

точки зору їх належності, допустимості чи достовірності слідчим, прокурором 

може призвести до прийняття незаконних рішень та порушення прав і свобод 

громадян. 

 

 

Висновки до другого розділу 

1. На основі проведеного дослідження сформульовано визначення понять: 

а) Оцінка показань свідків на стадії досудового розслідування - це розумова 

та врегульована законом практична діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді 

щодо визначення належності, допустимості, достовірності показань свідків та їх 

взаємозв’язку і достатності для прийняття відповідного процесуального рішення. 

Оцінка показань свідків включає наступні дії: 1) аналіз самих показань;  

2)  врахування умов сприйняття, збереження у пам’яті та відтворення сприйнятого 
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у ході надання показань; 3) послідовний огляд та аналіз попередніх й нових 

показань, даних на допиті свідком; 4) співставлення показань із іншими наявними 

у кримінальному провадженні доказами; перевірка джерел отримання доказів. 

б) перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка - цe прoцeс, який вiдбувaється в 

хoдi  досудового розслідування шляхом прoвeдeння слiдчих (рoзшукoвих) дiй, 

нeглaсних слiдчих (рoзшукoвих) дiй, висунeння вeрсiй i прийняття прoцeсуaльних 

рiшeнь. Перевірка показань свідка може здійснюватися: 1) за допомогою логічно-

розумової діяльності; 2) шляхом проведення нових чи додаткових слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій 

2. Встановлено: 

а) Підставами залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні є 

обґрунтоване припущення, що особа може дати показання, які мають значення 

для кримінального провадження, або ж обов’язковість участі свідка. 

Процесуальний порядок виклику свідка визначається у кожному конкретному 

випадку залежно від способу виклику. Особа викликається до слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, 

надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, по 

телефону або телеграмою.   

б) Перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка під час досудового 

розслідування – цe процесуальна діяльність, яка здійснюється у формі логічно-

розумової діяльності або ж шляхом проведення нових чи додаткових слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій.  

в) Оцінка показань свідка на стадії досудового розслідування - це розумова 

та врегульована законом практична діяльність слідчого, прокурора щодо 

визначення належності, допустимості, достовірності показань свідків та їх 

взаємозв’язку і достатності для прийняття відповідного процесуального рішення. 

Оцінка показань свідків включає наступні дії: 1) аналіз самих показань;  

2)  врахування умов сприйняття, збереження у пам’яті та відтворення сприйнятого 

у ході надання показань; 3) послідовне сприйняття та аналіз попередніх й нових 
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показань, даних на допиті свідком; 4) співставлення показань із іншими наявними 

у кримінальному провадженні доказами; 5) перевірка джерел отримання доказів. 

3. У рамках дослідження проблемних питань перевірки і оцінки показань 

свідка на досудовому розслідуванні, з’ясовано:  

а) Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні  

і підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її 

змістом іншим шляхом визначені у статтях 135-136 КПК України. Пропонуємо 

доповнити частину 1 статті 65 КПК України реченням наступного змісту: «Особа 

набуває статусу, прав та обов’язків свідка після отримання нею повістки про 

виклик або ознайомлення з її змістом у інший спосіб у порядку, передбаченому 

цим Кодексом»; 

б) Важливою гарантією захисту прав та законних інтересів неповнолітніх 

свідків у кримінальному провадженні є участь захисника, законного 

представника, психолога, педагога та лікаря. З метою їх належної і ефективної 

участі необхідне вдосконалення правового статусу зазначених осіб, зокрема, щодо 

чіткого визначення прав і обов’язків та відповідальності за неналежне виконання 

останніх; більш широке використання спеціальних знань цих спеціалістів з метою 

забезпечення досягнення цілей допиту, які передбачають як забезпечення прав і 

інтересів неповнолітніх, так і забезпечення інтересів правосуддя, пов’язаних із 

отриманням достовірної і повної інформації для встановлення обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.  

4. Запропоновано: 

а) внести зміни до чинного  КПК України положення, які існували в  КПК 

1960 року (ст.52-1- 52-5) і які стосуються підстав та порядку забезпечення безпеки 

учасників кримінального провадження, зокрема свідка. Необхідність внесення 

таких змін обґрунтовується відсутністю чіткого процесуального механізму 

забезпечення безпеки свідка, членів його сім’ї чи близьких родичів, що може 

вести до зволікання у застосуванні заходів безпеки, що може мати наслідком 

зміну його показань або відмову у їх даванні.  Тому пропонується доповнити 

чинний КПК України статтею «66-1. Забезпечення безпеки свідка» такого змісту: 
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«1. Особи, які беруть участь як свідки у кримінальному провадженні, а також 

члени їх сімей та близькі родичів у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майну мають право на забезпечення безпеки.  

2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд, одержавши заяву чи повідомлення 

про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині першій цієї статті, зобов'язані 

перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж сімдесят дві години, а 

у невідкладних випадках - негайно прийняти рішення про застосування або 

відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони 

приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її для виконання органу, 

на який покладено здійснення заходів безпеки, а також ознайомлюють з її змістом 

осіб, щодо яких застосовуються такі заходи. Ця постанова чи ухвала є 

обов’язковою для виконання зазначеними органами. 3. Орган, якому доручено 

здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і способів їх 

реалізації, керуючись при цьому конкретними обставинами і необхідністю 

усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та правила 

користування майном або документами, виданими з метою забезпечення безпеки, 

повідомляється особа, взята під захист. 4. Відомості про прийняття слідчим, 

прокурором рішення про вжиття заходів для забезпечення безпеки свідка, членів 

його сім’ї чи близьких родичів вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 5. Орган, який здійснює заходи безпеки, зобов’язаний письмово 

інформувати слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд, про вжиті заходи та їх 

результати». 

б) доповнити статтю 136 КПК України наступним чином: «…3. Слідчий або 

прокурор, після виклику особи шляхом надіслання повістки електронною поштою 

чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону складав протокол, у 

якому зазначав дані про особу, яку викликають, спосіб надсилання повістки 

шляхом ідентифікації засобу зв’язку, підтвердження її відправлення, дату, час, 

тривалість і суть розмови або здійснення за допомогою технічних засобів 

аудіозапису розмови у разі виклику по телефону.»; 
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в) доповнити статті 226 та 354 КПК України положенням про те, що до 

початку проведення допитузахисник, законний представник, психолог, педагог 

або лікар, що присутній при допиті неповнолітньої особи, в залежності від 

функціональних обов’язків повинні надати певне коло відомостей слідчому, 

прокурору або слідчому судді про неповнолітню особу, а також закріпити право 

вищеперелічених осіб після закінчення допиту ознайомитися з протоколом 

допиту і зробити в письмовій формі зауваження (думки) щодо повноти та 

правильності записів в протоколі;  

г) статтю 225 КПК «Допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні» запропоновано доповнити наступними 

положеннями: «3. Свідки, потерпілі, які постійно проживають за кордоном, тяжко 

хворіють, мають фізичні вади, що унеможливлює їх прибуття до України та які 

погодились давати показання, можуть бути допитані у судовому засіданні в місці 

розташування суду іноземної держави або їх безпосереднього перебування, з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду у режимі 

відеоконференції (ст. 336 КПК)». 
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РОЗДІЛ 3 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

3.1 Підстави та порядок залучення свідка до участі в судовому 

розгляді 

 

Досягнення мети кримінального провадження можливе за умови всебічного, 

повного і об'єктивного дослідження обставин справи в процесі доказування, де 

докази виступають основним юридичним інструментом суду, сторін та інших 

учасників кримінального провадження. Як зазначалося, в системі доказів саме 

показання свідка являють собою одне з найбільш поширених джерел, а тому 

особливого значення набуває дослідження питань залучення свідка до судового 

розгляду та належного забезпечення надання ним доказової інформації. 

Дослідженню інституту виклику судом учасників кримінального 

провадження до суду присвячено низку праць вітчизняних науковців теорії 

кримінального процесу, зокрема таких як: Р.І. Благута, Ю.М. Грошевий,  

М.А. Погорецький, В.І. Фаринник, О.Г. Шило. Проте дослідження правових та 

організаційно-практичних питань підстав та порядку процесуального виклику 

свідків до участі в судовому розгляді  з точки зору положень нового КПК України 

ще потребує ретельного дослідження.  

Відповідно до ст. 134 КПК України суд під час судового провадження має 

право за власною ініціативою або за клопотанням слідчого, прокурора, 

підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника 

здійснити судовий виклик свідка, якщо встановить наявність достатніх підстав 

вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою. 

Підстави для виклику особи  слідчим і прокурором та судового виклику 

фактично збігаються – наявність підтвердження можливості вважати, що особа 

може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її 

участь у процесуальній дії є обов’язковою. Таким чином, суд залучає свідка до 
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участі в судовому розгляді, якщо існують достатні підстави вважати, що така 

особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження. 

Таке формулювання умови виклику є доволі оціночним. 

Відповідно до ст. 122 КПК України витрати, пов’язані із залученням свідків, 

несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик 

свідків, крім випадків, встановлених КПК України. В таких випадках суд вимагає 

подання «відомостей про бажання зазначених осіб надати показання, про які саме 

обставини зазначені свідки мають дати показання, та яким чином буде забезпечено 

явку свідків в судові засідання». Наприклад, під час судового засідання 17.06.2016 

року Дзержинський районний суд м. Харкова встановив, що адвокатом ОСОБА_3 

заявлено письмові клопотання про виклик ряду свідків, які є громадянами іншої 

держави і не мешкають в Україні. Згідно з ч.4 ст. 93 КПК України докази можуть 

бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Відповідно до 

ч.3 ст. 97 КПК України суд має право визнати неможливим допит особи, якщо 

вона перебуває за кордоном та відмовляється давати показання. В порушення  

ст. 122 КПК України та перелічених вимог суду не надано відомостей про бажання 

зазначених осіб надати показання, про які саме обставини зазначені свідки мають 

дати показання, та яким чином буде забезпечено явку свідків в судові засідання. 

На підставі вищевикладеного судом було відмовлено у задоволенні заявлених 

клопотань.[319]. 

У деяких випадках суд може не задовольнити клопотання про виклик 

свідків, оскільки «зазначені особи не брали участі у досудовому розслідуванні 

кримінального провадження». Водночас суд повинен володіти свободою розсуду в 

частині прийняття рішення про необхідність залучення свідка. Подання 

клопотання про залучення свідка може використовуватися стороною як 

інструмент для затягування розгляду справи, що є неприпустимим.[320; 321] 

Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні передбачено у  

ч. 1 ст. 135 КПК України. Так, особа викликається до суду шляхом вручення 

повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 
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факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Серед 

вказаних вказаних способів виклику особи звернемо увагу на виклики 

електронною поштою, факсимільним зв’язком та по телефону як такі, що 

відповідають умовам сьогодення. Як слушно зауважує Р.І. Благута, необхідно 

підтвердити, що насправді було здійснено такий виклик і особа, відповідно, про 

нього знала. Проте чинним КПК не передбачено, яким чином можливо 

підтвердити факт отримання повістки електронною поштою, факсимільним 

зв’язком та по телефону. [52, с. 6] 

В.І. Фаринник пропонує: 1) під час виклику особи факсимільним зв’язком 

до рапорту про такий виклик додавати звіт факсимільної машини щодо 

здійснення фактичного відправлення повістки; 2) електронною поштою при 

відправці повідомлення з викликом встановлювати функцію «підтвердження про 

прочитання», а такий звіт роздрукувати та додати до рапорту про виклик особи;  

3) підтвердити телефонний виклик можливо, замовивши в оператора телефонного 

зв’язку відомості про телефонні дзвінки (з’єднання), які містять інформацію про 

номери вихідних/вхідних дзвінків, тривалість розмови тощо. Проте, можливість 

отримати деталізацію дзвінка не надає абсолютного підтвердження власне факту 

виклику особи, оскільки розмова може стосуватися інших питань [323, с. 79]. 

Згідно з ч.2 ст. 136 КПК України, якщо особа попередньо повідомила суд про 

адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик 

вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою 

відповідним листом електронної пошти. Із урахуванням наведеного можна 

зробити висновок, що у разі якщо особа самостійно повідомила свою електронну 

пошту, і це зафіксовано у відповідних процесуальних документах, то винятково у 

такому разі може бути здійснено виклик цим способом, а у інших випадках – 

лише шляхом надіслання повістки поштою. При цьому, законодавець не 

передбачив такий порядок повідомлення щодо номеру телефону чи факсу, що є 

суттєвим недоліком. Вищим спеціалізованим судом  України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ було наголошено, що перелік способів виклику, 
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закріплений у ст. 135 КПК України, не є вичерпним, а отже, особи можуть бути 

повідомлені і в інший спосіб [323, с. 81].  

Необхідно зазначити, що ст. 135 КПК України конкретизовано умови 

вручення повістки про виклик:  

1) у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, повістка для 

передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, 

яка з нею проживає, житлово- експлуатаційній організації за місцем проживання 

особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України). При цьому, 

як слушно зазначають автори науково-практичного коментаря КПК України за 

загальною редакцією В.Я. Тація, важливо, щоб особи, яким вручається повістка, 

мали реальну можливість передати її адресату, і їм має бути роз’яснено обов’язок 

вручити повістку без зволікання [151, с. 375];  

2) повістка про виклик вручається особі працівником органу зв’язку, 

працівником правоохоронного, а також секретарем судового засідання, якщо таке 

вручення здійснюється в приміщенні суду (ч. 6 ст. 135 КПК України). При цьому, 

працівники органу зв’язку уповноважені здійснювати вручення повістки про 

виклик із відповідною відміткою про отримання;  

3) особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця 

ув’язнення (ч. 3 ст. 135 КПК України). При цьому має бути враховано час і 

можливість доставки таких осіб до суду, а також визначено строки доставки, 

можливості конвоювання, строки процесуальної дії, до якої залучатиметься особа, 

тощо;  

4) у разі виклику неповнолітньої особи повістка про виклик вручається її 

батькам або опікунам (ч. 4 ст. 135 КПК України); 

5) у разі виклику обмежено дієздатної особи повістка про виклик вручається 

її піклувальнику (ч. 5 ст. 135 КПК України); 

6) у разі виклику особи, яка проживає за кордоном, повістка про виклик 

вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого – 
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за допомогою дипломатичного (консульського) представництва (ч. 7 ст. 135 КПК 

України). 

Із вищенаведеного зробимо висновок, що способи здійснення виклику 

мають залежати від вікових характеристик, дієздатності особи, місця роботи, 

місця перебування та громадянства особи. А, отже, суд має враховувати усі 

фактори, що можуть вплинути на можливість отримання особою повістки та 

строки її прибуття до суду. 

За неприбуття за викликом до суду настають негативні правові наслідки. 

Так, згідно ч.1 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був викликаний у 

встановленому законом порядку, не з’явився без поважних причин або не 

повідомив про причини свого неприбуття, і при цьому наявне підтвердження 

отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, 

на нього накладається грошове стягнення. Іншим можливим наслідком є 

застосування до свідка приводу. Згідно з ст. 140 КПК привід полягає у 

примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка 

виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі 

час. Тобто привід застосовується у випадках нез’явлення свідка за викликом, який 

був здійснений у визначеному в кримінальному процесуальному законодавстві 

порядку, а його неявка призводить до виникнення перешкод судовому розгляду 

справи. Приводу свідка має передувати його виклик у встановленому КПК 

України порядку, зокрема із урахуванням вимоги про те, що особа має отримати 

повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше 

ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. Тому, суттєвою 

гарантією для свідка щодо дотримання права бути поінформованим є вимоги 

кримінального процесуального закону про необхідність належного підтвердження 

факту своєчасного отримання особою повістки про судовий виклик або 

ознайомлення з її змістом. Таким чином, норми КПК України, що регламентують 

порядок здійснення приводу, перебувають у системному зв’язку із нормами, 

якими передбачено застосування судового виклику. 
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Відповідно до ст. 138 КПК України до поважних причин неприбуття особи 

за викликом належать: затримання, тримання під вартою або відбування 

покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового 

рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 

інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом 

тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або 

перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, 

членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 

несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно 

унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Тому за наявності таких причин суд 

відмовляє у задоволенні клопотань про привід у разі, якщо особа, яку було 

належним чином повідомлено про виклик, повідомила про причину, внаслідок 

якої вона не може прибути за викликом. Привід свідка не може бути застосований 

до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів І або ІІ груп, особи, яка 

одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, 

які згідно зі ст. 65 КПК України не можуть бути  допитані як свідки. Водночас, як 

слушно зазначає В.І. Фаринник, обмеження кола осіб, до яких може бути 

застосовано привід, ускладнює судовий процес [323, с. 83].   

Цінний матеріал для тлумачення окремих засад дослідження показань свідка 

містить практика Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ, Суд). Однак, 

слід зробити наступні зауваження. Термін «свідок» в розумінні статті 6 Конвенції 

має автономне значення і його процесуальний статус з точки зору національного 

законодавства не має вирішального значення. Зокрема, до свідків ЄСПЛ відносить 

і експертів, і різного роду фахівців. Крім того, ЄСПЛ не розглядає питання 

помилок національних судів у застосуванні законодавства чи оцінки фактів, 

натомість він перевіряє справедливість провадження [108, с. 20]. 

Вихідною засадою справедливого судового розгляду є всебічність 

дослідження всі обставин справи, що означає, що суд враховує аргументи обох 

сторін, в тому числі показання свідків як обвинувачення, так і захисту. Сторона в 
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ході судового розслідування має право висловлювати будь-які аргументи і 

пред’являти відповідні докази; цьому праву кореспондує обов’язок суду вислухати 

і дослідити їх належним чином (p. 59, Van de Hurk v. the Netherlands, 19 April 1994) 

[16]. 

Проте зазначене твердження не означає права на виклик і допит усіх свідків. 

Практикою ЄСПЛ розроблені правила щодо обов’язку заслуховування свідків на 

стадії судового розгляду. По-перше, виклик свідка у судове засідання повинен 

бути необхідним для встановлення істини у справі.  Так, у справі «Краксі проти 

Італії» (Craxi v Italy, 34896/97, 5 грудня 2002 року) ідеться про те, що заявник 

стверджував, що пан Пучіні Баталія був свідком захисту, Суд відзначив, що пан 

Краксі не вказав точно обставин, щодо яких цей свідок може надати свідчення. 

Таким чином, не було доведено, що виклик цього свідка був необхідним для 

встановлення істини і що відмова допитати цього свідка порушила права захисту 

(p. 83, Craxi v Italy, 5 December 2002) [181, с. 279-280]. 

По-друге, наявність стосунків заінтересованості свідка із обвинуваченим не 

означає в будь-якому випадку відсутність необхідності заслуховування такого 

свідка у судовому засіданні. Зокрема, у справі «Попов проти Росії» (Popov v 

Russia, 26853/04, 13 липня 2006 року) ЄСПЛ вказав, що суд не взяв до уваги їхні 

свідчення на тій підставі, що вони, будучи родичами заявника, намагалися йому 

допомогти; також суд не розглядав питання щодо того, чи можуть їхні свідчення 

мати значення для судового слідства (p. 184-188) [181, с. 280]. В результаті ЄСПЛ 

прийшов до висновку, що така відмова національних судів допитати свідків 

захисту без жодного огляду на релевантність їхніх свідчень призвела до 

обмеження прав на захист, несумісного з гарантіями справедливого судового 

розгляду, закріплених у статті 6 Конвенції.  

 

 

3.2  Особливості допиту свідка в судовому розгляді 

Показання свідків в судовому процесі належать до найбільш 

розповсюджених джерел доказів у кримінальному процесі будь-якої держави, 
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тому важко собі уявити, щоб розгляд справи в суді обійшовся без виклику й 

допиту свідків. Дослідження особливостей допиту свідка в судовому розгляді має 

велике значення, оскільки суд може обґрунтовувати свої висновки лише на 

показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або 

отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору під 

час досудового розслідування або посилатися на них. Крім випадків, коли суд 

кладе в основу свого рішення показання свідків, отримані слідчим, прокурором 

під час досудового розслідування без дослідження їх у судовому засіданні: 

1. суд має право визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих 

обставин які ніким не оспорюються (ч. 3 ст. 349 КПК України); 

2. у спрощеному судовому провадженні щодо проступків (ст.ст. 381, 382 

КПК України); 

3. у кримінальних провадженнях на підставі угод, коли суд у підготовчому 

провадженні, де докази ще не досліджуються, своїм вироком затверджує угоду 

про примирення чи про визнання винуватості (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України). 

Питання допиту свідка під час судового розгляду кримінальної справи 

розглядали у своїх працях такі вчені, як  Ю.М. Грошевий, В.Т. Маляренко,  

М.М. Михеєнко, С.М. Стахівський, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, П.В. Цимбал 

та інші автори. Нові положення КПК України 2012 року викликають потребу у 

подальшому дослідженні цих питань. 

Порядок проведення допиту у судовому засіданні має важливе значення для 

оцінки показань свідка як достовірних. Такий порядок визначений у ст. 352 КПК 

України. Достовірність показань залежить від особи свідка, у зв’язку з чим до 

початку допиту суд встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки 

свідка з обвинуваченим і потерпілим. Крім того, головуючий з’ясовує, чи отримав 

свідок пам’ятку про права та обов’язки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі 

необхідності роз’яснює їх, а також з’ясовує, чи не відмовляється він від давання 

показань щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати 

підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи 
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членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо 

відомостей, які не підлягають розголошенню, і попереджає його про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань та завідомо неправдиві 

показання. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий у 

судовому засіданні приводить його до присяги (ч. 2 ст. 352 КПК України).  

Суд повинен враховувати можливість необ’єктивності свідка, що викликана 

різноманітними обставинами – симпатією до однієї із сторін, дружніми чи 

сімейними зв’язками тощо. Це обумовлює складнощі оцінки судом такого засобу 

доказування. Тому суд на стадії безпосереднього дослідження доказів повинен 

виявити такий зв’язок, що в подальшому матиме значення для правильної оцінки 

цього джерела відомостей про факти чи обставини кримінального провадження 

при прийнятті рішення у цьому провадженні.   

Не завжди підлягають встановленню дійсні відомості про особу. Так, в 

деяких випадках допустимими є анонімні свідчення, хоча чинний Кодекс, на 

відміну від попереднього, не послуговується таким терміном. Відповідно до п. п. 

9–10 ч. 2 ст. 65 КПК України свідки, до яких застосовано заходи безпеки, не 

можуть бути допитані щодо дійсних даних про їх особу; інші особи, які мають 

відомості про дійсні дані осіб, до яких застосовано заходи безпеки, не можуть 

бути допитані щодо цих даних. Науковці слушно звертають увагу на 

недосконалість цієї норми, адже з її змісту не можна зробити однозначний 

висновок, які саме заходи безпеки застосовуються - заходи, спрямовані на 

нерозголошення відомостей про особу, чи на фізичний захист особи та охорону її 

житла, чи пов’язані з переселенням в інше місце проживання [295, с. 468]. 

Зазначене положення деталізовано також у ч. 9 ст. 352 КПК України, де визначені 

технічні особливості і порядок проведення допиту так званого анонімного свідка. 

Зокрема, у виняткових випадках для забезпечення безпеки свідка, який підлягає 

допиту, суд за власною ініціативою або за клопотанням сторін кримінального 

провадження чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про проведення 

допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому 

числі за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його 
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ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального провадження можливість 

ставити запитання і слухати відповіді на них. В цьому положенні передбачається 

також можливість використання акустичних перешкод за потреби. 

Як зазначається в літературі, гарантії анонімності скорочують частину 

відмов від участі у допиті і сприяють більшій відвертості відповідей на запитання 

[339, с. 33]. Це є позитивною тенденцією, оскільки поширеними є випадки 

збільшення небезпечних способів впливу на осіб, які сприяють кримінальному 

судочинства. Наслідками цього є дача неправдивих показань чи взагалі відмова 

від їх дачі. Водночас, в літературі висловлюється багато критичних зауважень 

стосовно приховування особи свідка. Зокрема, вказується на порушення в такому 

випадку принципів безпосередності, змагальності та рівноправності сторін  

[177, с. 51].  

Г.О. Душейко вказував на небезпеку фальсифікації доказів і використання 

підставних свідків у зв’язку з нерозкриттям дійсних даних про особу. Це також 

обумовлює становище, за якого сторона захисту обмежена в засобах відстоювання 

своїх тверджень та оскарження тверджень сторони обвинувачення [103, с. 215]. 

Тобто, у даному випадку має місце порушення підпункту (d) п.3 і п.1 ст. 6 ЄКПЛ, 

згідно з яким кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 

має право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а 

також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 

свідків обвинувачення. Анонімність свідків обвинувачення зменшує можливості 

підготовки свого захисту, а сам факт нерозкриття дійсних даних про особу 

порушує положення щодо «допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 

свідків обвинувачення». 

Звертаючись до міжнародного досвіду, слід відзначити поширеність 

використання таких заходів безпеки до свідка. Проте в багатьох державах їх 

застосування обмежується певними категоріями справ. Зокрема, В.К. Весельський 

зазначає, що у Німеччині цей захід використовується лише під час захисту 

особою охоронюваних інтересів (життя та здоров’я свідків), в той час, як образа 

не є достатньою підставою для його застосування [63, с. 60]. На наш погляд, такий 
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підхід є досить слушним, оскільки забезпечує баланс інтересів свідків та 

обвинуваченого, а також досягнення цілей правосуддя. 

Аналізуючи досвід Російської Федерації, можна зазначити, що у даній 

державі зазначена правова категорія розвинена належним чином. У чинному 

Кримінальному процесуальному кодексі Російської Федерації закріплено інститут 

збереження в секреті від обвинуваченого чи підозрюваного даних про особистість 

свідків (їх засекречення). Проте, із уведенням в дію даного інституту виникли як 

мінімум дві проблеми: 1) потреба в оцінці і підвищенні його ефективності як 

засобу реалізації принципу охорони прав і свобод людини та громадянина;  

2) необхідність розробки теоретичних основ отримання і використання показань 

анонімних свідків як специфічного джерела доказів [339, с. 32]. 

Відзначимо, що використання як доказів показань, наданих анонімними 

свідками, в цілому узгоджується з положенням Європейської Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод людини, а саме з практикою застосування 

статті 6 Конвенції, що передбачає право на справедливий судовий розгляд. Однак, 

для їх використання необхідні достатні і обґрунтовані причини і наявність 

реальної загрози життю й здоров’ю свідка. Так, у справі «Доорсон проти 

Нідерландів» (Doorson v Netherlands, № 20524/92 від 26 березня 1996 року) ЄСПЛ, 

проаналізувавши обставини справи, зокрема, те що «торговці наркотиками часто 

вдаються до погроз і до прямого насильства щодо осіб, які свідчать проти них», 

прийшов до висновку, що для збереження анонімності свідків є достатні причини 

[180, с. 280-281]. У справі «Краснікі проти Чехії» (Krasniki v Czech Republic,  

№ 51277/99 від 28 лютого 2006 року) суд прийшов до висновку, що національні 

суди повинні досліджувати серйозність та обґрунтованість причин для надання 

свідкам статусу анонімних. Натомість «із протоколів, складених під час 

опитування свідків 11 липня 1997 року, або з протоколів суду не можна 

встановити <…> як слідчий і суддя, що вів справу, оцінювали обґрунтованість 

страху, який свідки мали щодо заявника, чи то під час їхнього допиту в поліції, чи 

вже під час допиту в суді» [180, с. 281]. 

За практикою ЄСПЛ, значення має не лише можливість обвинуваченого 
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поставити запитання анонімному свідку, але і такі дії з боку суду, якими може 

бути компенсована відсутність першої. Так, у справі «Бірутіс і інші проти Литви» 

(Birutis and Others v Lithuania), 47698/99, 28 березня 2002 року) зазначено, що 

«Суди також не скористалися з передбаченої законом можливості ... власної 

ініціативи дослідити спосіб та обставини отримання анонімних свідчень. … За 

таких обставин, перешкоди для здійснення прав першого і другого заявника на 

захист не були компенсовані за рахунок процедур, яких дотримувалися судові 

органи держави» [180, с. 288-289]. 

Заходи щодо нерозкриття дійсних даних про особу суд зазвичай 

застосовуються на прохання самого свідка. В разі позитивного рішення суду дані 

про особу свідка зберігаються окремо від стенограми судового засідання, а за 

будь-які спроби розкрити особу анонімного свідка настає відповідальність. 

Відповідне рішення суду може бути оскаржено і скасовано [295, с. 471].  

В законодавстві деяких держав передбачені інструменти, які дозволяють піддати 

сумнівам достовірність показань анонімного свідка обвинуваченим чи його 

захисником – зокрема, можливість поставити запитання анонімному свідку 

стороною захисту. Проте за будь-яких умов повинна бути дотримана вимога, за 

якої суд і сторона обвинувачення не спираються виключно чи значною мірою на 

показання свідка, достовірні дані про особу якого відсутні. Вважаємо, що такою 

нормою слід доповнити ч. 9 ст. 352 КПК України, а саме наступним положенням: 

«Вирок не може ґрунтуватися виключно або вирішальною мірою на показаннях 

свідка, дійсні дані про особу якого не розкриваються».  

Аналізуючи законодавство України можна виокремити ЗУ «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993  

(зі змінами та доповненнями), згідно з яким рішення  про  застосування  заходів  

безпеки  приймається судом  у  провадженні якого знаходиться судове розгляд 

справи щодо кримінального правопорушення. Приводом для вжиття заходів 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх  сімей  та  

близьких  родичів може бути: 1) заява учасника кримінального судочинства, 

члена його сім'ї або близького родича; 2) звернення керівника відповідного 
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державного органу; 3) отримання оперативної та іншої  інформації  про  наявність 

загрози  життю,  здоров'ю,  житлу  і  майну  зазначених  осіб. [258]  

Аналізуючи КПК України 1960 року, доцільно виокремити статтю 52-1.  

«Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 

згідно з якою особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві,  у разі 

наявності  реальної  загрози  їх життю,  здоров'ю,  житлу чи майну мають право на 

забезпечення безпеки. Також містився конкретний перелік осіб, яким надавалося 

право на  забезпечення  безпеки  за   наявності   відповідних підстав, а серед них і 

свідок, члени його сім’ї та близькі родичі (пункти 5 і 7), якщо шляхом погроз або  

інших  протиправних  дій щодо  них  робляться  спроби  вплинути  на учасників 

кримінального судочинства. Суд, одержавши заяву чи повідомлення про загрозу 

безпеці вищезазначених осіб, зобов'язаний був перевірити цю заяву 

(повідомлення) і  в  строк  не  більше ніж три доби, а у невідкладних випадках - 

негайно  прийняти  рішення  про   застосування   або   відмову  в застосуванні  

заходів  безпеки. Вважаємо таку конкретизацію доречною та необхідно для 

імплементації до в нинішнє кримінальне процесуальне законодавство. 

Приведення свідка судом до присяги, а також попередження його про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо 

неправдиві показання, які мають місце до допиту свідка, розглядаються у деяких 

зарубіжних країнах як умови достовірності показань. Такі гарантії передбачені, 

зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Так, у п. 603 Федеральних правил про 

докази (Federal Rules of Evidence) [13], які діють в США, щодо присяги свідка 

уточнено, що це робиться для того, «щоб таким чином пробуджувати совість 

свідка і впливати на його свідомість з тим, щоб він усвідомив обов’язок давати 

правдиві свідчення». 

Перед безпосереднім допитом свідка у судовому засіданні має місце ряд 

організаційних або підготовчих дій. Так, відповідно до ст. 346 КПК України перед 

початком судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення 

свідків із залу судового засідання; судовий розпорядник вживає заходів, щоб 

допитані і недопитані свідки не спілкувалися між собою. Згідно з ч. 1 ст. 349 КПК 
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України сторони судового розгляду можуть висловити свою думку щодо того, які 

докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження у судовому засідання, в 

тому числі черговості проведення допиту свідків. За загальним правилом, свідки 

зі сторони обвинувачення допитуються в першу чергу, а зі сторони захисту - в 

другу (ч. 1 ст. 349 КПК України).  

При цьому свідки можуть бути залучені, проте не допитуватись у судовому 

засіданні. Так, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього 

не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним 

дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому 

суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи 

немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз’яснює їм, що у такому 

випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному 

порядку. Тобто, у разі залучення свідка, якому відомі обставини справи, які при 

цьому не оспорюються сторонами, проведення допиту свідка у судовому засіданні 

визнається недоцільним.  

Іншим випадком є розгляд обвинувального акта щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні 

за відсутності учасників судового провадження. Це є можливим у разі, коли 

обвинувачений, що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою 

винуватість та не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини, 

згоден із розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не 

заперечує проти такого розгляду. У такому випадку згідно з положеннями  

ст. 381 КПК України здійснюється спрощене провадження щодо кримінальних 

проступків. 

Після підготовчої стадії допиту щодо встановлення особи свідка і усунення 

перешкод для проведення допиту відбувається безпосередній допит свідка. Свідки 

допитуються за правилами прямого та перехресного допиту.  

У КПК України визначення прямого допиту відсутнє. В науці його 

розуміють як допит, який здійснюється між двома учасниками судового процесу, 

тобто одна особа (прокурор, захисник або обвинувачений) ставить запитання, а 
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інша (свідок) – відповідає» [152, с. 89]. Проте, таке визначення не можна вважати 

вдалим з огляду на відсутність належного розкриття усіх ознак прямого допиту. 

Під час прямого допиту свідка обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка 

захисту - захисник, якщо обвинувачений взяв захист на себе, – обвинувачений. 

При цьому, варто зазначити, що прямий допит проводить саме та сторона, яка 

викликала свідка. У міжнародній практиці його розглядають як такий, що 

покликаний продемонструвати правову позицію сторони захисту чи 

обвинувачення. 

Відповіді свідка обвинувачення під час проведення прямого допиту повинні 

стосуватися всіх тих обставин, які підлягають доказуванню в реалізацію правової 

позиції обвинувачення, а свідка захисту – правової позиції захисту. Якщо сторона 

не поставить потрібного запитання, інформація залишиться нерозкритою і не 

встановленою, адже відтепер суд не повинен забезпечувати повноту судового 

розгляду і в підсумку суд не зможе посилатися на дані, які не були озвучені 

свідком після його допиту у судовому засіданні та не були ним надані. 

Суд зобов’язаний контролювати хід допиту свідків, щоб уникнути зайвого 

витрачання часу, захистити свідків від образи або не допустити порушення 

правил допиту (ч. 3 ст. 352 КПК України). Слід зазначити, що суд саме контролює 

хід допиту свідка, його втручання у процес допиту обумовлюються необхідністю 

досягнення ефективності допиту для встановлення істини. Інструментом такого 

контролю є, зокрема, положення про те, що якщо свідок висловлюється нечітко 

або з його слів не можна дійти висновку про те, чи визнає він обставини чи 

заперечує проти них, суд має право зажадати від цього свідка конкретної відповіді 

- «так» чи «ні» (ч. 10 ст. 352 КПК України). Крім того, під час допиту свідка 

сторонами кримінального провадження головуючий за протестом сторони має 

право зняти питання, що не стосуються суті кримінального провадження. 

Також потребує уваги положення, згідно з яким під час прямого допиту 

заборонено ставити навідні запитання, тобто такі, формулювання яких містить 

відповідь, частину відповіді або підказку до неї.  

Тому, на підставі вищевикладеного, сформулюємо наступну дефініцію 
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прямого допиту. Прямий допит – це допит, що покликаний підтвердити правову 

позицію сторони захисту чи обвинувачення та який здійснюється стороною, яка 

викликала свідка, а саме: прокурор допитує свідка обвинувачення, захисник або 

обвинувачений (у разі якщо обвинувачений відмовився від захисника) - свідка 

захисту. 

Згідно з ч. 7 ст. 352 КПК України після прямого допиту протилежній 

стороні кримінального провадження надається можливість перехресного допиту 

свідка. Важливою гарантією прав сторін та підтвердження достовірності показань 

свідка є проведення перехресного допиту. Зазначимо, що відповідно до  

п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК України порушення права на перехресний допит є одним із 

істотних порушень прав та свобод людини, наслідком яких є недопустимість 

отриманих в результаті доказів. У практиці ЄСПЛ порушення права на 

перехресний допит визнається порушенням права на справедливий судовий 

розгляд в розумінні ст. 6 Конвенції. До такого висновку ЄСПЛ дійшов, зокрема, у 

справі Luca v Italy, зазначивши, що «національні суди засудили заявника лише на 

підставі свідчень, які Н. дав до суду, і що ні самому заявнику, ні його адвокатові 

ні на одній стадії провадження не надали можливості його допитати. За цих 

обставин суд не переконався в тому, що заявникові надали достатню і належну 

можливість оспорити свідчення, покладені в основу його засудження. Заявника, 

отже, позбавили права на справедливий судовий розгляд» [180, с. 286-287]. 

У справі  «Луценко проти України» (“Lutsenko v. Ukraine” № 30663 /04, § 52, 

18 December 2008) було допущено порушення права на перехресний допит, 

оскільки заявника було засуджено переважно на показаннях особи, яку він не мав 

можливості допитати у суді. Суд зазначив, що «з огляду на те, що М. Л., якого 

заявник не міг допитати в суді, дав викривальні показання за відсутності 

процесуальних гарантій не давати проти себе показань, і саме вони переважно 

були використані для встановлення фактів, які мали значення для кваліфікації дій 

заявника, … право на захист було обмежено настільки, що це поставило під 

сумнів справедливість провадження у цілому [173]. 

Перехресний допит С. Дуда визначає як допит, за якого учасники судового 
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розгляду можуть почергово задавати одній і тій самій особі питання щодо будь-

яких епізодів (фрагментів) його показань, з метою їх уточнення, доповнення та 

перевірки [101, с. 154]. Іншими словами, перехресний допит застосовується для 

одержання нових відомостей та перевірки вже отриманих у прямому допиті. 

Недолік зазначеної дефініції вбачаємо в тому, що у даному випадку дане явище 

розглядається не через призму показань свідка, а через більш загальне 

формулювання «одна і та сама особа». Тому більш доцільним вбачаємо 

визначення, запропоноване Я.П. Зейканом, з точки зору якого перехресний допит 

можна визначити як допит свідка протилежною стороною, з обставин, які були 

предметом прямого допиту, з метою перевірки цих даних, їх джерел і носія, а 

також для одержання нових відомостей від цієї особи [115, с. 12].  

Із даної дефініції варто виділити наступні ознаки перехресного допиту свідків:  

1) здійснення протилежною стороною; 2) в основі даного явища перебувають 

обставини, що були встановлені під час прямого допиту; 3) здійснення з метою 

перевірки встановлених даних та одержання нових відомостей. 

Як влучно зазначає Я.П. Зейкан, будь-яке судження в суді набуває належної 

повноти тільки після випробування його перехресним допитом [115, с. 12].  

Тобто сторони мають бути наділені правом на перехресний допит, а його 

можливість – це гарантія правильності встановлених фактів. У разі якщо у 

протилежної сторони відсутні заперечення, це свідчить про умовне визнання нею 

доведеності фактів. 

Щодо процесуальної сторони, потребує уваги момент, що під час прямого 

допиту існує заборона ставити навідні запитання. В той же час під час 

перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. У зв’язку з цим 

звернемо увагу на те, що правила заборони ставити навідні запитання під час 

прямого допиту існують і в США з тим винятком, що навідні запитання можуть 

використовуватися при прямому допиті у тих випадках, коли необхідно 

прояснити свідчення. У свою чергу, за загальним правилом, навідні запитання 

повинні бути дозволені під час перехресного допиту. 

Перехресний допит є основним засобом перевірки достовірності доказів. 
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Загалом тактика проведення такого допиту свідка протилежною стороною може 

мати на меті як дискредитацію свідка (доведення того, що йому з певних причин 

не можна довіряти), так і дискредитацію його свідчень (доведення 

недостовірності власне змісту показань, посилаючись на відсутність логіки, інші 

докази у справі тощо). Так, аналізуючи статтю 96 КПК зробимо висновок, що 

показуючи його некомпетентність, недобросовісність, можна надати документи, 

показання, які ставлять під сумнів репутацію свідка як людини добросовісної. 

Наприклад, ними можуть бути докази засудження свідка за обман, шахрайство 

або ж інші діяння, що підтверджують нечесність свідка. Тобто під час 

перехресного допиту можуть бути продемонстровані факти, які показують таку 

людину нечесною та несправедливою, а зроблені нею твердження суперечливими 

до тих показань, які вона дає в суді. Для порівняння, у США встановлені також 

межі перехресного допиту, а саме обмеженість тими обставинами, які 

досліджувалися при прямому допиті і обставинами, що стосуються достовірності 

показань свідків. Проте суд може також на свій розсуд дозволити дослідження 

додаткових питань, як і під час прямого допиту (п. 611). Вважаємо, що такими 

правилами слід доповнити і КПК України.  

Також запропонуємо сформулювати визначення перехресного допиту. 

Перехресним допитом є допит, покликаний перевірити встановлені під час 

прямого допиту дані та одержати нові відомості, який здійснюється протилежною 

стороною кримінального провадження. 

При проведенні допиту свідка слід враховувати, що природа таких доказів, 

обумовлює те, що достовірність може залежати від фізичних властивостей особи, 

яка дає показання. Наприклад, свідок події може мати поганий зір. Тому при 

безпосередньому дослідженні показань свідка, досліджуються умови та обставини 

сприйняття свідком відповідної інформації. Вони не обов’язково пов’язані із 

фізичними властивостями особи, а також залежать від об’єктивних обставин – час 

та швидкість події, кут зору тощо. Сприятливі обставини обумовлюють вищу 

достовірність таких показань. Оскільки, приступаючи до перехресного допиту, 

варто враховувати, що відповідно до ч. 5 ст. 95 КПК України свідок дає показання 
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лише щодо фактів, які він сприймав особисто з чужих слів, згідно з ст. 96 КПК 

при перехресному допиті адвокатом може бути досліджено, наскільки свідок міг 

сприймати факти, про які він дає показання. Наприклад, як саме він бачив події, з 

якого місця, обставини даного процесу, якими є індивідуальні особливості свідка, 

у тому числі зір, слух, фізичні властивості тощо. Також підлягають перевірці 

інтелектуальні якості свідка та його можливість до аналітичної діяльності, 

пам'ять, а також здібності до запам’ятовування. 

В результаті даного процесу здійснюється аналіз змісту показань на 

прямому та перехресному допиті, зіставлення окремих їх фрагментів для 

встановлення протиріч або несуперечностей, що дає змогу з’ясувати достовірність 

показань [115, с. 41]. У разі виявлення таких суперечностей, може бути заявлено 

клопотання про одночасний допит кількох вже допитаних свідків. Підготовка 

самого клопотання може здійснюватись у першу чергу на перехресному допиті. 

Отже, явище перехресного допиту включає увесь спектр обставин, що може 

бути встановленим при взаємодії допитуючого та допитуваного у суді. 

Перехресний допит є одним із найважливіших засобів дослідження доказів у 

змагальному процесі. Тому будь-яке запитання чи відповідь можуть 

результативно вплинути на увесь судовий процес. 

Згідно з ч. 12 ст. 352 КПК України свідок, даючи показання, має право 

користуватися нотатками, якщо його показання пов’язані з будь-якими 

обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті. Проте більш 

доцільним є підхід, застосований в правилах США, а саме передбачення права 

протилежної сторони отримати ці письмові документи в ході судового розгляду, 

вивчити їх, піддати свідка перехресному допиту в зв’язку з ними і вказати на ті їх 

частини, які стосуються надання показань свідком.  

Отже, допит свідка у судовому розгляді є складним процесом, від 

ефективності проведення якого залежить досягнення цілей правосуддя. Порядок 

проведення допиту, що закріплений в КПК України, потребує вдосконалення. 

 Так, детальнішої нормативної регламентації, на наш погляд, потребує також 

порядок проведення перехресного допиту. Пропонуємо викласти ч. 7 ст. 352 КПК 
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України в наступній редакції: «7. Після прямого допиту протилежній стороні 

кримінального провадження надається можливість перехресного допиту свідка. 

Перехресний допит повинен бути обмежений тими обставинами, які 

досліджувалися при прямому допиті і обставинами, що стосуються достовірності 

показань свідків. Суд, здійснюючи контроль за ходом допиту свідка відповідно до 

частини 3 цієї статті, має право дозволити дослідження додаткових питань. Під 

час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання».   

Належне дослідження судом наявних у справі доказів є однією з гарантій 

права особи на справедливий судовий розгляд, закріпленого, зокрема в  

ст. 6 ЄКПЛ і, відповідно, прийняття законного і обґрунтованого рішення судом. 

Так, останнє можливе за умови постановлення рішення на основі належним 

чином отриманих і досліджених фактичних даних, на підставі яких суд 

встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню (частина 1 стаття 84 КПК 

України). 

Відповідно до частини 4 статті 95 КПК України суд може обґрунтовувати 

свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час 

судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК. 

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, 

прокурору, або посилатися на них. Крім того, суд бере до уваги як докази тільки 

ті показання свідків, до яких було надано доступ в установленому порядку іншій 

стороні. Так, згідно з ч. 12 ст. 290 КПК України якщо сторона кримінального 

провадження не розкриє матеріали відповідно до положень цієї статті, суд не має 

права допустити відомості, що містяться в них, як докази. Зазначимо, що в КПК 

Грузії міститься окреме посилання на таку умову недопустимості показань.  

Так, згідно з частиною 3 статті 75 показання свідка є недопустимими доказами в 

разі, якщо протокол допиту даного свідка не був переданий іншій стороні.  

Таким чином, здійснена деталізація змісту відкриття матеріалів в частині показань 

свідка. 

Зі стандартом всебічності судового розгляду пов’язане право особи на 
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мотивоване судове рішення. Його роль полягає у тому, що воно свідчить про те, 

що cудом були досліджені всі позиції сторін. ЄСПЛ у справі «Ruiz Torija v. Spain» 

дійшов висновку, що хоч суд і не повинен надавати відповідь на кожен аргумент 

сторони, проте судовий розгляд не можна вважати справедливим, якщо суд 

залишив без уваги ключові докази - вирішальні з точки зору фінального рішення 

суду (p. 29-30, Ruiz Torija v. Spain, 9 December 1994). Тобто порушення права на 

справедливий суд матиме місце, якщо суд відкидає показання свідків захисту, 

навіть не піддаючи їх критиці, «ніби ці свідки і не були допитані в судовому 

засіданні». 

Іншим стандартом дослідження показань свідка є необхідність 

безпосереднього їх сприйняття. У рішенні у справі «Allenet De Ribemont v. 

France» Суд встановив пріоритет показань свідка (потерпілого), отриманих в ході 

публічного судового розгляду, перед показаннями, наданими ним в ході 

попереднього розслідування. Відповідно до цього рішення право підсудного на 

допит свідка буде ілюзорним і теоретичним, якщо закон і судова практика не 

передбачатимуть відмінностей між показаннями свідків, даними в присутності 

обвинуваченого, на публіці, у відкритому судовому процесі з дотриманням 

принципів рівноправності і змагальності, і показаннями, отриманими від свідка на 

досудовому слідстві за відсутності громадського контролю та потенційної 

можливості тиску і примусу (особливо якщо свідок доставлений в правоохоронні 

органи силою). (Allenet De Ribemont v. France, 10 February 1995).  

Також у справі «Корнєва та Карпенко проти України» Суд вказав, що 

«…докази мають,  як правило, подаватись у  відкритому  судовому  засіданні  у  

присутності  обвинуваченого  з розрахунку  на  аргумент  у  відповідь.  З  цього  

правила існують винятки, але вони не можуть порушувати права захисту» [223]. 

Зокрема, відступлення від правила про безпосередність дослідження доказів є 

неможливим у випадку, якщо показання такої особи становлять основу 

обвинувального вироку (p. 40, Lucа v. Italy, 27 February 2001). 

Із принципу безпосередності дослідження показань свідка випливає також 

те, що органи державної влади повинні докласти всіх необхідних зусиль для 
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забезпечення явки свідка до суду для прямого допиту в суді. При неможливості 

забезпечення явки до уваги беруться роль і місце цих показань у кримінальній 

справі, а також причини, за якими не було забезпечено явку свідків. 

Оприлюднення показань відсутнього свідка може бути використані судом у 

випадку прийнятності причин неявки (зокрема, необхідність захисту життя 

інформатора), а також якщо ці показання не є єдиними доказами проти 

обвинуваченого. 

Окрім того, вітчизняними дослідниками відзначається наявність у чинному 

законодавстві невідповідностей, які можуть вплинути на визнання показань свідка 

недопустимими. О. Татаров звертає увагу на те, що 18 лютого 2016 року Законом 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді 

Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення 

процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» [256] до КПК 

України було внесено зміни та доповнення щодо передбачення нового учасника 

кримінального провадження - третя особа, щодо майна якої вирішується питання 

про арешт (стаття 64-2). На перший погляд, дана норма ніяким чином не 

врегульовує питання допиту свідка, оскільки нею передбачено, що третя особа, 

щодо майна якої вирішується питання про арешт має права та обов'язки, 

передбачені КПК України для підозрюваного, обвинуваченого в частині, що 

стосуються арешту майна. Проте, як слушно зазначає О. Татаров, на практиці 

виникають ситуації, за яких особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, 

що підлягають встановленню при розслідуванні, тобто свідок, є також і третьою 

особою, на майно якої накладається арешт, а за положеннями КПК користується 

правами підозрюваного, обвинуваченого. У такому випадку третя особа, наділена 

правами, передбаченими законом для підозрюваного, обвинуваченого, щодо якої 

існує одночасна необхідність допиту як свідка, під час допиту не попереджається 

про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України (Завідомо 

неправдиве показання та відмова від давання показань). Крім цього, особа має 
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право відмовитись від надання свідчень з приводу походження такого майна. 

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України процесуальний статус третьої 

особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникає з моменту 

звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, проте залишається 

відкритим питання статусу такої особи у випадку відмови у арешті майна чи 

повернення судом клопотання сторони обвинувачення  з підстав невідповідності 

клопотання вимогам закону - за таких умов, фактично, особа, яка набула прав 

підозрюваного, обвинуваченого, не може бути допитана як свідок. Адже свідок 

зобов'язаний надати показання про відомі йому обставини кримінального 

провадження. Водночас на підозрюваного, обвинуваченого такого обов'язку 

законом не покладено [302]. В даному контексті доцільно відзначити, що 

загальновідомим є те, що статус особи у кримінальному провадженні має бути 

чітко визначеним, оскільки особа не може бути одночасно підозрюваним, свідком, 

третьою особою чи потерпілим. Такі неузгодженості окрім того, що спричиняють 

складнощі у процесі накладення арешту на майно, створюють передумови для 

визнання судом отриманих доказів за участю свідків недопустимим доказами. 

Таким чином, належне дослідження судом наявних у справі доказів є однією 

з гарантій права особи на справедливий судовий розгляд, закріпленого, зокрема в 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 6). Основними 

засадами дослідження показань свідків є всебічність і безпосередність їх 

дослідження.  

Всебічність дослідження означає, що суд оцінює показання свідків як 

обвинувачення, так і захисту. У випадку необґрунтованої відмови у допиті свідка у 

судовому засіданні, матиме місце порушення права на справедливий розгляд. 

Іншим стандартом дослідження показань свідка є необхідність безпосереднього їх 

сприйняття, що передбачає перевагу показань свідка (потерпілого), отриманих в 

ході публічного судового розгляду, перед показаннями, наданими ним в ході 

досудового розслідування; а також обов’язок держави докласти всіх необхідних 

зусиль для забезпечення явки свідка до суду для прямого допиту в суді. 

Стаття 6 Конвенції не містить чітких критеріїв справедливого судового 



182 
 

розгляду в його процесуальному аспекті, зокрема щодо належності і допустимості 

доказів, а також умов їх дослідження, проте аналіз практики ЄСПЛ свідчить про 

те, що помилка національного суду щодо дослідження показань свідків з огляду на 

засади, що були нами досліджені, приводить до порушення права особи на 

справедливий судовий розгляд.  

Допит неповнолітніх, що здійснюється в рамках судового процесу, має 

характерні особливості, які відрізняють його від допиту в ході досудового 

розслідування. Проте у нормах КПК процесуальні гарантії, які застосовуються 

при проведенні допиту на стадії досудового розслідування і судового 

провадження є майже ідентичні. Науковці для усунення негативного впливу на 

особу неповнолітнього і отримання достовірних показань слушно пропонують 

такі заходи: заборона допуску в судове засідання як публіки осіб, які не є 

учасниками розгляду; зведення до мінімуму кількості судових дій, що вимагають 

участі неповнолітніх свідків і потерпілих; обмеження тривалості перебування 

неповнолітніх в залі суду та інші [109]. 

На нашу думку, до предмета показань свідка у кримінальному процесі 

України можна віднести не тільки обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження, передбачені ч.1 ст.91 КПК, але й обставини 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у разі допиту в під час судового 

розгляду як свідків понятих, зазначених у протоколі цієї слідчої (розшукової) дії 

(ч.7 ст.223 КПК). Зазвичай, такий допит проводиться стороною обвинувачення 

або захисту, з метою спростування або підтвердження часу, місця або обставин 

вчинення кримінального правопорушення. Так наприклад поняті які були 

присутні під час затримання особи у порядку ст. 208 КПК України можуть надати 

показання щодо обставин особистого обшуку затриманої особи та виявлених на її 

тілі слідів злочину. Чи, наприклад, поняті, які були присутні під час проведення 

огляду, помітки та ідентифікації грошових коштів, які у подальшому вручалися 

особі для документування неправомірної вигоди. 

Також із дотриманням ч. 2 ст. 256 КПК України у ході судового розгляду 

можуть бути допитані як свідки особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) 
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дії або були залучені до їх проведення, з метою перевірки достовірності 

задокументованих відомостей під час  проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Наприклад, у кримінальному провадженні 42017010000000050 

особа І. яка була залучена до конфіденційного співробітництва під час 

документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 

України, була допитана як свідок з приводу обставин проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, аудіо-, відео контроль особи, під час якого на свідка І. 

було прикріплено спеціальний відео та звукозаписуючий пристрій з метою 

документування передачі обвинуваченому неправомірної вигоди у вигляді 

грошових коштів. У результаті допиту було встановлено обставини передачі 

неправомірної вигоди, які були частково зафіксовані або не повністю відображені 

під час запису на носій інформації та протоколі проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. 

Вважаємо, що як свідки під час судового розгляду можуть бути допитані: 

керівник дипломатичного представництва чи консульської установи, капітан 

судна чи інша уповноважена ними особа, яка проводили процесуальні дії в 

порядку, передбаченому главою 41 КПК (ч.3 ст.519 КПК). Під час такого допиту 

можуть встановлюватися обставини проведення вищезазначеними особами 

заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового 

вилучення майна, здійснення законного затримання особи, а також проведення 

слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку житла чи іншого володіння особи і 

особистого обшуку без ухвали суду, огляду місця вчинення кримінального 

правопорушення в порядку, передбаченому КПК України порядку. 

Отже, допит свідка в судовому розгляді є складним процесом, від 

ефективності проведення якого залежить досягнення цілей правосуддя.  

 

 

3.3 Оцінка показань свідка в судовому розгляді 

Без належної перевірки та оцінки показань свідка судом весь процес 

подання, прийняття, збирання, витребування і дослідження втрачає сенс, адже 
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результати здійснення оцінки як показань свідків, так і інших доказів, 

закріплюються у судовому рішенні. Помилки при здійсненні оцінки доказів судом 

призводять до ухвалення незаконного та, необґрунтованого і несправедливого 

рішення. 

В основі оцінки показань свідка судом лежить внутрішнє переконання судді. 

М.С. Строгович розглядав внутрішнє переконання, як передумову, критерій, 

процес, метод і результат пізнавальної діяльності у провадженні [155]. Відповідно 

до ст. 94 «Оцінка доказів» КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, 

яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ 

з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних 

доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення.  

Таким чином, відповідно до українського законодавства суд при оцінці 

доказів у справі керується насамперед своїм внутрішнім переконанням, 

принципами якого є всебічність, повнота, об’єктивність і неупередженість 

дослідження доказів, а основними критеріями - належність, допустимість, 

достовірність, достатність та взаємозв’язок. Оцінка доказів судом має самостійне 

значення і не залежить від проведеної оцінки слідчим, прокурором.  

Оцінку доказів слід розглядати як окрему стадію, якою завершується процес 

доказування у справі, втім, із певними зауваженнями. Так, з огляду на 

взаємопов’язаність всіх стадій доказування, внутрішнє переконання судді щодо 

оцінки доказів починає формуватися з початком процесу доказування, проте 

остаточно формується суддею саме у нарадчій кімнаті і закріплюється в судовому 

рішенні. Зокрема, згідно з частиною 1 статті 89 КПК суд вирішує питання 

допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення 

судового рішення. 

З огляду на межі перегляду та порядок судового розгляду оцінка показань 

свідка в апеляційній та касаційній інстанції відрізняється.  Так, Верховний Суд 

України у пункті 5 Постанови Пленуму від 15 травня 2006 року «Про судову 
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практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних 

справ в апеляційному порядку» зазначив наступне: «Виходячи з принципу 

безпосередності дослідження доказів, апеляційний суд не вправі дати їм іншу 

оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо ці докази не було досліджено в 

ході апеляційного перегляду вироку» [247]. 

Належну оцінку показань свідка судом слід віднести до однієї з гарантій 

справедливого судового розгляду і, відповідно, ухвалення законного, 

обґрунтованого і вмотивованого судового рішення відповідно до вимог статті 370 

КПК. Зокрема, згідно з частиною 4 статті 370 вмотивованим є рішення, в якому 

наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. 

Основними принципами оцінки доказів є всебічність, повнота, об’єктивність 

і неупередженість. Всебічність оцінки доказів свідчить про те, що cудом були 

досліджені всі позиції і докази сторін, в тому числі показання свідків. Повнота 

оцінки доказів є вимогою до обсягу оцінених доказів, який повинен бути 

достатнім для ухвалення справедливого судового рішення. Крім того, суд повинен 

зробити висновок про те, які докази у справі є належними та допустимими. ЄСПЛ 

у справі «Ruiz Torija v. Spain» (9 December 1994)дійшов висновку, що хоч суд і не 

повинен надавати відповідь на кожен аргумент сторони, проте судовий розгляд не 

можна вважати справедливим, якщо суд залишив без уваги ключові докази - 

вирішальні з точки зору фінального рішення суду (p. 29-30) [3]. У рішенні Великої 

Палати ЄСПЛ у справі «Бочан проти України» суд підкреслив порушення в тому, 

що національний суд ніяк не прокоментував допустимість доказів, які мали 

вирішальне значення для справи (p. 81-84) [283]. Таким чином, у випадку 

очевидного ігнорування судом при проведенні оцінки доказів показань свідка, які 

мають істотне значення, матиме місце порушення права на справедливий розгляд. 

А.В. Аверін вказує на необхідність формального закріплення суддею в 

рішенні переліку належних, допустимих, достовірних і достатніх доказів  

[29, c. 293]. Дійсно, зі змісту рішення повинні явно слідувати висновки суду про 

такі якості доказів. Причому такі висновки повинні бути зрозумілими не лише для 

професійного юриста чи власне судді, а бути переконливими також для кожної 
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особи, що з ним знайомиться. Особливого значення набуває визначення таких 

ознак в ситуаціях, коли суд оцінив як достовірний доказ показання зацікавленого 

свідка, а докази, отримані з порушенням законодавчо визначеного порядку, як 

допустимі тощо.  

Об’єктивність дослідження показань свідка передбачає відсутність 

упередженості і зацікавленості при їх оцінці. Саме відсутність заінтересованості 

дозволяє оцінити докази повно і всебічно. Однією із основних гарантій 

об’єктивного дослідження є можливість здійснення відводу судді відповідно до 

статей 75-83 КПК України. 

Оцінка доказів неможлива без безпосереднього дослідження доказів, що 

обумовлює наявність у КПК правил щодо порядку вилучення доказової 

інформації у судовому засіданні, яка у подальшому оцінюватиметься.  

Так, в рішенні у справі «Бочан проти України» вказано на помилку суду, який  

безпосередньо не заслухав свідків у судовому засіданні, натомість прийнявши їх 

письмові показання [283]. Показання свідка отримуються у ході допиту, порядок 

проведення якого у судовому провадженні визначений у статті 352 КПК.  

Крім того, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які 

він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, 

передбаченому статтею 225 КПК України (частина 4 статті 95 КПК України). 

Зазначені положення спрямовані на забезпечення надійності і переконливості 

доказів, зменшення суб’єктивних факторів впливу, адже при сприйнятті показань 

із первинного джерела інформації зводиться до мінімуму кількість носіїв 

фактичних даних, а також їх інтерпретаторів [152, с. 274].  

Показання повинні відповідати ознакам належності (стаття 85 КПК 

України), допустимості (статті 86-89 КПК України), достовірності (стаття 96 КПК 

України). Відповідно до частини 1 статті 94 КПК України суд за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному 

дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, 

оцінює кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а 

сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для 
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прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка показань свідка за цими 

критеріями характеризується деякими особливостями. 

Належними показання свідка будуть за умови, якщо вони прямо чи непрямо 

підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, 

можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК). Тобто 

цей критерій пов’язаний із поняттям «предмет доказування». 

Показання свідка є допустимими, якщо вони отримані у порядку, 

встановленому КПК (частина 1 статті 86 КПК). Такий порядок включає 

дотримання таких вимог: належний суб’єкт отримання доказів, законність 

процесуального джерела доказів, належність процесуального порядку отримання 

та належність фіксації. 

З огляду на властивості показань свідка як джерела доказів особливе 

значення має їх оцінка судом за критерієм достовірності. Поняття «достовірності» 

розуміється як істинне знання, що підтверджується відповідними даними, 

«відповідність доказів об’єктивній дійсності», «знання, що не викликає сумнівів і 

не потребує обґрунтування» [152, с. 273]. Хоча слід погодитися і з думкою, що у 

змагальному  судочинстві достовірність не може бути безумовною, а лише 

відносною. Тому метою такої оцінки є не стільки відшукати істину, як 

встановити, яке твердження про сприйняття події є найбільш правдоподібним 

викладом [48, с. 220]. 

В етимологічному значенні достовірність означає «правильність, точність, 

ґрунтовність». Оцінити доказ з точки зору його достовірності означає визначити 

його відповідність дійсності. Крім джерела походження, на достовірність 

показань свідка впливає низка факторів. В літературі до них слушно відносять 

наступні: 1) особу свідка (наявність заінтересованості в результатах провадження, 

службових, родинних взаємин з іншими учасниками процесу, його психологічні 

особливості, здатність сприймати і давати правдиві показання, репутація свідка, 

характеристика як члена суспільства і т. ін.); 2) характер показань свідка 
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(джерелом якої життєвої обставини є показання, умови сприйняття обставин, 

наявність прогалин в обґрунтуванні, логічність викладу показань тощо);  

3) співвідношення показань свідка з іншими доказами у провадженні з метою 

виявлення суперечностей або узгодженостей між ними [152, с. 273].  

Обставини з’ясування достовірності показань свідка визначені у статті 96 

КПК України, до яких віднесено: право сторін ставити свідку запитання щодо 

його можливості сприймати факти, про які він дає показання, а також щодо інших 

обставин, які можуть мати значення для оцінки достовірності показань свідка і 

кореспондуючий обов’язок свідка відповідати на запитання, спрямовані на 

з’ясування достовірності його показань; надання стороною показань, документів, 

які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо 

неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують 

нечесність свідка; допит свідка щодо попередніх показань, які не узгоджуються із 

його показаннями. Таким чином, сторона провадження наділена можливостями 

впливати на оцінку судом показань свідка в частині їх правдивості. 

Достатність є системним критерієм і оцінюється на основі всієї сукупності 

доказів. В основі достатності лежить доказова сила і значення доказів, а не їх 

кількість. З цього також випливає, що суду не треба збирати та досліджувати всі 

докази, що стосуються справи, натомість повинен діяти принцип «розумної 

достатності». 

Звертаючись до іноземного досвіду, слід відзначити, що в англійській та 

американській правовій системі ключовими критеріями оцінки доказів є їх 

належність та достовірність, але не допустимість. Причому між допустимістю і 

належністю немає чіткого розмежування. Зокрема, належність доказів 

розглядається як один з критеріїв допустимості – змістовна допустимість. Так, 

відповідно до п. 402 Федеральних правил про докази (Federal Rules of Evidence) 

[13] (далі – Правила США), що застосовуються федеральними судами США, 

будь-який належний доказ є допустимим, якщо інше не передбачене 

Конституцією США, актом Конгресу, цими Правилами чи іншими нормами, що 

встановлені Верховним Судом відповідно до його повноважень, що вказані в 
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законі; неналежний доказ не допускається. Згідно з наступним правилом 

належний доказ може бути виключений, якщо його доказову цінність значно 

переважає небезпека несправедливого упередження, плутанини у питаннях чи 

введення в оману присяжних або міркуваннями невиправданої затримки, марного 

витрачання часу чи неповним обсягом сукупних доказів. 

Умови, що свідчать про достовірність (credibility) показань свідка, 

розроблені більш детально, ніж в українському законодавстві. Насамперед в 

цьому документі закріплено, як і в КПК України, що свідок може свідчити про 

певний факт, лише якщо він особисто і безпосередньо сприймав його. Також 

встановлено загальне правило про те, що достовірність показань свідків може 

бути поставлена під сумнів будь-якою стороною, в тому числі тією, яка викликала 

даного свідка для надання показань.  

Обставинами, які враховуються при оцінці достовірності відповідно до 

 п. 608-609 Правил США є: характеристика свідка і його поведінки у формі 

судження або репутації, наведення конкретних випадків поведінки (крім вчинення 

правопорушення); подання доказів засудження за вчинення злочину. Відзначимо, 

що в США встановлені суворі межі допустимості так званих репутаційних 

доказів. Вони можуть впливати на оцінку достовірності лише за умови, що особа 

є повнолітньою, була засуджена лише за певне коло правопорушень, не була 

помилувана або справа не знаходиться на стадії апеляції, а також з урахуванням 

строку давності. На наш погляд, таке положення цілком слушно обмежує 

допустимість доказів, спрямованих на дискредитацію показань свідка шляхом 

подання доказів щодо його засудження. З огляду на це, пропонуємо викласти 

частину 2 статті 96 КПК України у наступній редакції: «2. Для доведення 

недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, 

які підтверджують його репутацію, докази щодо його засудження за завідомо 

неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують 

нечесність свідка. Такі докази вважаються допустимими, якщо вирок не був 

скасований, особу не було помилувано, судимість не була погашена чи знята у 

порядку, передбаченому законодавством України. Докази щодо засудження 
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неповнолітньої особи є недопустимими». 

Таким чином, негативна репутація свідка, докази якої подаються стороною, 

як і в Україні, розглядається у п. 608 як підстава для поставлення показань під 

сумнів. Проте в цьому положенні також ідеться про наступні обмеження:  

1) доказ може стосуватися характеристики особи тільки з точки зору надання 

правдивих або неправдивих показань; 2) доказ правдивості показань у вигляді 

характеристики є допустимим тільки в разі, якщо правдивість показань особи 

оскаржується думкою чи репутацією або іншим чином. У п. 610 Правил США 

окремо закріплено вимога, за якою доказ вірувань або релігійних поглядів свідка є 

неприпустимим для цілей демонстрації того, що на їх підставі достовірність 

показань свідка зростає або знижується. 

Для оцінки показань свідка важливе значення має сам спосіб і порядок 

проведення допиту у судовому засіданні, основні вимоги до якого визначені у 

статті 352 КПК України. Суд повинен враховувати можливість необ’єктивності 

свідка, що викликана різноманітними обставинами – симпатією до однієї із 

сторін, дружніми чи сімейними зв’язками тощо. Це обумовлює складнощі оцінки 

судом такого засобу доказування. Тому суд на стадії безпосереднього 

дослідження доказів повинен виявити такий зв’язок, що в подальшому матиме 

значення для правильної оцінки цього джерела відомостей про факти чи 

обставини кримінального провадження при прийнятті рішення у цьому 

провадженні.   

При проведенні допиту свідка слід враховувати, що природа таких доказів 

обумовлює те, що достовірність може залежати від фізичних властивостей особи, 

яка дає показання. Наприклад, свідок події може мати поганий зір. Тому при 

безпосередньому дослідженні показань свідка, досліджуються умови та обставини 

сприйняття свідком відповідної інформації. Вони не обов’язково пов’язані із 

фізичними властивостями особи, а також залежать від об’єктивних обставин – час 

та швидкість події, кут зору тощо. Сприятливі обставини обумовлюють вищу 

достовірність таких показань.  

Показання з чужих слів є чи не найдискусійнішим серед фахівців видом 
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джерел доказів, а також відносно новим у системі джерел доказів в Україні. З 

огляду на це, особливу актуальність має звернення до проблем правового 

регулювання показань з чужих слів у кримінальному процесуальному праві 

України у контексті порівняння із аналогічним інститутом у деяких державах, які 

мають багаторічний досвід його застосування. 

За загальним правилом, особа дає показання лише щодо фактів, які вона 

сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом  

(ч. 5 ст. 95 КПК України). Крім того, суд може обґрунтовувати свої висновки 

лише на показаннях свідка, які він безпосередньо сприймав під час судового 

засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК (ч. 5 ст. 95 

КПК України). Зазначені положення спрямовані на забезпечення надійності і 

переконливості доказів, зменшення суб’єктивних факторів впливу, адже при 

сприйнятті показань із первинного джерела інформації зводиться до мінімуму 

кількість носіїв фактичних даних, а також їх інтерпретаторів [152, с. 274]. 

Винятком із цього правила є положення ст. 97 КПК України, що закріплює умови 

допустимості показань з чужих слів. Для вираження останніх саме як винятку із 

загального правила про недопустимість доказів, заснованих на чутках і 

припущеннях, слід внести зміни до ст. 88 КПК України, яка встановлює 

недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого, саме доповнити її частиною 4 наступного змісту: «Показання з 

чужих слів, які стосуються підозрюваного, обвинуваченого, є недопустимими, 

крім випадків, встановлених статтею 97 цього Кодексу». 

Таке джерело доказів відоме кримінальному процесуальному законодавству 

багатьох іноземних держав. Найбільш розробленою і науково обґрунтованою є 

теорія допустимості показань з чужих слів як доказів у кримінальній 

процесуальній науці США та Англії (hearsay evidence), де правила про їх 

допустимість також сформульовані як виняток із загальних правил. Доцільно 

провести оцінку положень національної конструкції показань свідка із чужих слів 

через призму порівняння із теоретичними і нормативними положеннями саме цих 

держав. Так, джерелом для дослідження правил про аналогічні джерела доказів у 
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США є Федеральні правила про докази (Federal Rules of Evidence) [13] (далі – 

Правила США), які застосовуються федеральними судами; в Англії – це Закон 

про кримінальне правосуддя (Criminal Justice Act 2003) [6].   

Відповідно до ч. 1 ст. 97 КПК України показаннями з чужих слів є 

висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного 

факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. В українському законодавстві 

ідеться саме про показання, яке є окремим джерелом доказів, отримане з чужих 

слів. Тоді як в США і деяких інших англомовних державах вживається поняття 

«hearsay evidence» або «hearsay», яке дослівно можна перекласти як «докази, 

засновані на чутках» або «чутки». Хоч український аналог «показання з чужих 

слів» не відображає у повній мірі зміст цих понять, ми будемо використовувати їх 

як синоніми. 

Як ми уже зазначали, у кримінальному процесуальному праві як США, так і 

Англії закріплена заборона свідчення з чужих слів. В той же час право обох 

держав закріплює численні винятки та умови визнання їх допустимими. 

Відповідно до ст. 8 Правил США доказ, заснований на чутках, – це твердження 

(«statement»), відмінні від показань заявника («declarant») під час слухання 

справи, які представлені для того, щоб довести істинність положення, про яке 

ідеться у відповідному твердженні. Такі докази включають усні і письмові 

твердження, а також невербальні дії, якщо вони передбачають твердження. 

Подібне розуміння цього виду доказу існує і в Англії. Причому Закон про 

кримінальне правосуддя передбачає два аспекти: загальну заборону використання 

відомостей, джерело походження яких невідоме і які не можуть бути перевірені за 

допомогою перехресного допиту; а також право свідка не надавати будь-яких 

свідчень у передбачених законом випадках. 

Виходячи із цього, відзначимо недосконалість визначення, яке міститься в 

КПК України. Поширеним як в Україні, так і в іноземних державах, є подання 

саме письмових доказів через свідків, які дають свідчення про достовірність 

відомостей в цих матеріалах. Натомість визначення, яке міститься у ч. 1 ст. 97 

КПК України, а саме словосполучення «яке ґрунтується на поясненні іншої 
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особи» не дає однозначну відповідь на те, чи охоплюються таким джерелом 

доказів показання свідка про зміст документа, який він читав, але не є його 

автором, а також надані свідком так звані «бізнес-документи» (договори тощо), 

безпосередні автори яких не викликаються як свідки.  

Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 95 показання – це відомості, то такий 

термін слід застосувати і щодо видової категорії – показань з чужих слів. Окрім 

того, цей термін є ширшим, адже «висловлювання» означає «передавати словами 

(думки, почуття тощо)» [276, с. 489]; у статті 97 КПК ж ідеться про усну, 

письмову та іншу форму висловлювання. З огляду на це пропонуємо викласти ч. 1 

ст. 97 КПК у наступній редакції: «показаннями з чужих слів є відомості, які 

надаються в усній, письмовій або невербальній формі, щодо певного факту, яке 

ґрунтується на твердженні, зробленому іншою особою в усній чи письмовій 

формі».  

У показаннях свідка з чужих слів закладена ненадійність і велика 

імовірність їх помилковості. Адже така особа виступає своєрідним 

ретранслятором сприйняття та пам’яті іншої особи. З огляду на це противники 

цієї процесуальної конструкції вказують на небезпеку їх фальсифікації, наслідком 

чого може бути неправомірне рішення суду. У практиці США гарантіями того, що 

показання свідка достовірні, є публічне складення ним присяги (клятви), а отже і 

усвідомлення можливості відповідальності за лжесвідчення; здійснення 

безпосереднього допиту свідка дає можливість суду та присяжним спостерігати за 

його емоціями, виразом обличчя; проведення перехресного допиту сприяє 

виявленню розходжень у свідченнях тощо. Щодо показань з чужих слів дія таких 

гарантій є обмеженою. Відзначимо, що відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК України 

порушення права на перехресний допит є одним із істотних порушень прав та 

свобод людини, наслідком яких є недопустимість отриманих в результаті доказів. 

З іншого боку, показання, засновані на чутках, в певних випадках мають 

важливе значення для встановлення істини у справі, будучи «найкращим 

доступним» джерелом доказів [28, с. 23], зокрема, в разі відсутності чи обмеженої 

кількості первинних доказів, а також необхідності усунення сумнівів у їх 
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надійності, втрати можливості отримати докази з первинного джерела, їх 

використання для встановлення місцезнаходження інших прямих доказів тощо. 

Англійські судді ХІХ ст. Меллор і Кромптон вказували на допустимість будь-яких 

доказів, якщо вони сприяють встановленню істини, незалежно від дотримання 

форми доведення [315, с. 86-100]. Існуючі на сьогодні у законодавстві США та 

Англії винятки із загального правила про недопустимість доказів, заснованих на 

чутках, є диспозитивними і залежать від розсуду суду у справі з урахуванням 

конкретних обставин і умов, оцінка яких проводиться з урахуванням принципів 

справедливості та розумності. 

Загалом ст. 97 КПК України встановлює три винятки із правила про 

недопустимість показань з чужих слів: 1) незалежно від можливості допитати 

особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, якщо такі 

показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 

доказів (ч. 1 ст. 97); 2) сторони погоджуються визнати їх доказами (ч. 4 ст. 97); 

підозрюваний, обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких 

особа не може бути допитана (ч. 5 ст. 97). 

Суд в Україні має право визнати допустимим доказом показання з чужих 

слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у 

виняткових випадках, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими 

правилами допустимості доказів. При цьому такі докази мають насамперед 

відповідати вимогам, викладеним у статтях 84-89 КПК, а також спеціальним 

вимогам. Існування особливих правил оцінки допустимості показань з чужих слів 

обумовлено тим, що в них закладена велика вірогідність бути помилковими, адже 

їх зміст залежить від загальних закономірностей передачі і суб'єктивного 

сприйняття інформації [152, с. 274]. При прийнятті цього рішення суд 

зобов’язаний враховувати низку визначених у КПК факторів. До останніх Кодекс 

відносить значення пояснень і показань, у випадку їх правдивості, для з’ясування 

певної обставини і їх важливість для розуміння інших відомостей; інші докази 

щодо питань, передбачених пунктом 1 цієї частини, які подавалися або можуть 

бути подані; обставини надання первинних пояснень, які викликають довіру щодо 
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їх достовірності; переконливість відомостей щодо факту надання первинних 

пояснень; складність спростування пояснень, показань з чужих слів для сторони, 

проти якої вони спрямовані; співвідношення показань з чужих слів з інтересами 

особи, яка надала ці показання; можливість допиту особи, яка надала первинні 

пояснення, або причини неможливості такого допиту (ч. 2 ст. 97 КПК України).  

На наш погляд, більшість із цих обставин викладено досить загально, а тому 

повинні бути розтлумачені Верховним судом на основі практики застосування. 

Наприклад, Правила США закріплюють більше 20 детально розроблених умов, 

зокрема: заява з чужих слів визнана сторонами; ділові папери (наприклад, 

бухгалтерські книги); висловлювання в стані емоційного збудження чи зроблені 

під миттєвим враженням; заява вмираючої особи про причини смерті тощо. Закон 

Англії 2003 р. закріплює наступні випадки допустимості показань, заснованих на 

чутках: людина, яка зробила заяву, на якій засновані показання свідка, не може 

з’явитися в суд і дати свідчення як свідок; заява була зроблена в бізнес-документі 

або професійному документі; заява являє собою особливий тип заяви, яка була 

зроблена до надання показань у суді свідком і яку було визнано допустимою. В 

англійській практиці при оцінці юридичної сили показань з чужих слів до уваги 

береться також те, чи джерелом таких показань є відомості з перших рук або з 

більш віддалених джерел [28, с. 71]. 

У ст. 97 КПК України встановлені випадки, коли суд має право визнати 

неможливим допит особи, а саме: вона відсутня під час судового засідання 

внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну хворобу; відмовляється 

давати показання в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати 

показання; не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не було 

встановлено шляхом проведення необхідних заходів розшуку; перебуває за 

кордоном та відмовляється давати показання (ч. 3 ст. 97 КПК). Деякі вчені 

вказують на необхідність перегляду цих підстав. Зокрема, із п. 1 ч. 3 ст. 97 КПК 

випливає можливість свідка, який дає показання з чужих слів, посилатися на 

висловлювання психічно хворої людини. Проте багато психічних захворювань 

пов'язані із порушенням здатності усвідомлювати чи оцінювати реальність, як 
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слушно зазначає А. Ляш, це свідчить про крайню ненадійність показань зі слів 

такої людини [177]. Однак зазначена підстава цілком відповідає практиці 

іноземних держав, адже в ній ідеться саме про фізичний чи психічний стан у 

період судового розгляду. Проте деякі із зазначених підстав, на наш погляд, не 

передбачають неможливість допиту свідка. Такими обставинами є відмова давати 

показання в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання, а 

також   перебування за кордоном та відмова давати показання. 

У ст. 8 Правил США встановлені наступні критерії недоступності 

(відсутності) свідка-заявника: він звільнений постановою суду на підставі 

привілеї від надання показань щодо предмета заяви; або наполягає на відмові від 

надання показань по предмету заяви, незважаючи на розпорядження суду зробити 

це; або посилається на забудькуватість щодо предмета заяви; або не може бути 

присутнім або давати показання через смерть або наявного в той момент 

фізичного або психічного захворювання або нездоров’я; або відсутній на 

слуханні, і свідок, що представляє заяву, був не в змозі забезпечити присутність 

самого заявника (або в разі винятків із правила про неприпустимість показань з 

чужих слів) у встановленому порядку або іншим розумним способом. 

В Законі Англії 2003 р. також встановлені випадки, коли свідок 

розглядається як недоступний: особа померла; особа не може бути свідком через 

його фізичний або психічний стан; особа перебуває за межами Сполученого 

Королівства, а забезпечення його присутності не відповідає практичній 

розумності; особу не можуть знайти, хоча такі кроки були вжиті; через страх 

особа не дає (або не продовжує давати) усні свідчення в ході розгляду, або 

взагалі, або в зв'язку з предметом заяви, і суд розглядає його заяву як доказ 

(секція 116). 

З огляду на міжнародний досвід, пропонуємо закріпити у КПК України такі 

обставини, які свідчать про неможливість допиту особи: 1) вона відсутня під час 

судового засідання внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну 

хворобу, наявну в той момент; 2) відмовляється давати показання в судовому 

засіданні через страх; 3) не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не 
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було встановлено шляхом проведення необхідних заходів розшуку; 4) перебуває 

за кордоном, а забезпечення її присутності не відповідає практичній розумності. 

Згідно з ч. 4 ст. 97 КПК України суд може визнати доказами показання з 

чужих слів, якщо сторони погоджуються визнати їх доказами. Сторонами 

кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та 

законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; а з боку захисту: 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні 

захисники та законні представники (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).  

Особливе місце в англійському праві займає визнання вини обвинуваченого, 

яке було повідомлене третім особам, в тому числі посадовій особі 

правоохоронних органів, які у подальшому можуть допитані у суді як свідки. 

Умовами їх допустимості є добровільність такої заяви та дотримання прав цієї 

особи. Відповідно ж до ч. 7 ст. 97 КПК України у будь-якому разі не можуть бути 

визнані допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, 

прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно 

пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного 

підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження.  

Використання показань свідка з чужих слів відбувається відповідно до 

правил застосування непрямих доказів, зокрема, лише в сукупності з прямими 

доказами вони можуть визнаватися достатніми для прийняття судового рішення 

[152, с. 275]. Так, ч. 6 ст. 97 КПК України встановлює, що показання з чужих слів 

не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони 

надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами, відмінними від положень ч. 2 цієї статті. 

Показання свідків з чужих слів визнаються допустимими за деяких обставин 

і у практиці ЄСПЛ. Зокрема, умовою допустимості непрямих доказів суд визнавав 

те, що за конкретних обставин їх використання не є несправедливим. Умовою 



198 
 

допустимості показань свідків, як правило, є можливість обвинуваченого 

провести перехресний допит свідків обвинувачення. Однак, у низці рішень 

(наприклад, Bocos-Cuesta v. The Netherlands; Mild and Virtanen v. Finland) ЄСПЛ 

вказував на те, що стаття 6.3 (d) Конвенції вимагає можливості перехресного 

допиту свідків тільки в тих випадках, коли показання відіграють основну або 

вирішальну роль в ухваленні рішення. Таке обмеження пов’язане із тим, що в їх 

змісті не виключено надмірну частку суб’єктивності. Як правило, засудження не 

повинно бути засноване на показаннях свідка, якому обвинувачений не мав 

можливості поставити запитання на досудовій стадії, коли свідок давав показання, 

або на більш пізній стадії процесу [2]. 

Отже, за загальним правилом, показання з чужих слів є недопустимими 

доказами у кримінальному провадженні як України, так і розглянутих нами 

держав. Однак, враховуючи те, що показання свідка з чужих слів за деяких умов є 

необхідним джерелом доказів, у кримінальному процесуальному праві 

встановлюються винятки із цього правила. Закріплена у КПК України юридична 

конструкція потребує деяких удосконалень. Існуючі у кримінальному 

процесуальному праві США та Англії винятки, пов’язані із допустимістю доказів, 

заснованих на чутках, є детально розробленими як на рівні нормативних актів, так 

і тривалої практики судів. Такі винятки враховують широке коло обставин і 

умови, які можуть свідчити про надійність таких джерел доказів.  

Отже, суд при оцінці показань свідків повинен керуватися насамперед своїм 

внутрішнім переконанням, принципами якого є всебічність, повнота, 

об’єктивність і неупередженість дослідження доказів, а основними критеріями - 

належність, допустимість, достовірність, достатність. Оцінка доказів судом має 

самостійне значення і не залежить від проведеної оцінки слідчим, прокурором.  

Внутрішнє переконання судді щодо оцінки доказів починає формуватися з 

початком процесу доказування, проте остаточно формується суддею саме у 

нарадчій кімнаті і закріплюється в судовому рішенні. 

Також при дослідженні питання оцінки показань свідка судом необхідно 

зазначити, що між показаннями, які дає підозрюваний (підсудний) та свідок, існує 
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процесуальна відмінність. Незважаючи на те, ч. 2 ст. 95 КПК України 

передбачено, що підозрюваний має право давати показання під час досудового 

розслідування та судового розгляду, згідно з ч. 4 цієї статті, суд не вправі 

використовувати показання, надані підозрюваним під час досудового 

розслідування, для обґрунтовування своїх висновків. КПК України також не 

дозволяє вказувати підозрюваному на невідповідності між показаннями, 

наданими ним поліції, і показаннями, які він надає в суді. Це призводить до 

виникнення ситуації, коли підозрювані (підсудні) можуть легко змінювати свої 

показання, а суди не виводять з цього жодних висновків, або навіть не ставлять 

підозрюваним (підсудним) критичні запитання. Це небажаний побічний ефект 

системи. Для свідка ситуація дещо інша. Відповідно до статті 96 КПК України 

сторони кримінального провадження мають право ставити свідку запитання щодо 

його можливості сприймати факти, про які він дає показання, а також щодо інших 

обставин, які можуть мати значення для оцінки достовірності показань свідка. Це 

створює можливість для сторони обвинувачення або захисту використовувати 

показання, надані під час досудового розслідування, для конфронтації проти 

свідка. Проте, також у випадку свідків, частина 4 статті 95 КПК України 

забороняє суду використовувати показання як обґрунтовування для своїх рішень. 

З огляду на властивості показань свідка як джерела доказів особливе 

значення має їх оцінка судом за критерієм достовірності. Одним із інструментів 

сторін, спрямованих на поставлення показань під сумнів, є подання суду так 

званих репутаційних доказів. Для удосконалення правового регулювання останніх 

пропонуємо викласти частину 2 статті 96 КПК України у наступній редакції:  

«2. Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати 

показання, документи, які підтверджують його репутацію, докази щодо його 

засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, 

що підтверджують нечесність свідка. Такі докази вважаються допустимими, якщо 

вирок не був скасований, особу не було помилувано, судимість не була погашена 

чи знята у порядку, передбаченому законодавством України. Докази щодо 

засудження неповнолітньої особи є недопустимими». 
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Стаття 306 КПК України 1960 року передбачала, що суд із власної 

ініціативи або за клопотанням прокурора чи інших учасників судового розгляду 

міг оголосити показання свідка, дані досудового слідства або на суді, у випадках: 

1) наявності істотних суперечностей між показаннями, які свідок дав на суді і під 

час досудового слідства або дізнання; 2) неявки у судове засідання свідка явка 

якого з тих чи інших причин неможлива; 3) коли справа розглядається у 

відсутності свідка в порядку, передбаченому частиною другою статті 292 КПК 

України 1960 року. 

У судовому засіданні могли бути такого оголошені показання свідка, 

допитаного судом відповідно до статті 292-1 КПК України 1960 року. Тобто, 

допит свідка на досудовому розслідуванні за КПК України 1960 року вже можна 

було розцінювати як отримання доказової інформації, яку можна би було 

використати у суді у якості доказу. Водночас, статті 95 КПК України 2012 року 

вже передбачає, що суд може обґрунтовувати свої висновки на показаннях, які він 

безпосередньо сприймав від час судового засідання, або отриманих у порядку, 

передбаченому статтею 225 КПК України. При цьому суд не вправі 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або 

посилатись на них. 

У комплексі система КПК України призводить до виникнення ситуації, коли 

на етапі досудового розслідування потрібно виконати значну кількість роботи, але 

ця робота майже не має доказової сили в суді. Це також дозволяє свідкам легко 

змінювати свої показання і не дає можливості судам ігнорувати показання, надані 

в суді, та використовувати попередні показання для обґрунтування своїх 

висновків. Якщо зміна показань не має жодних наслідків і не викликає критичних 

запитань, тоді важко зрозуміти, як суд може належним чином встановити факти. 

Суддя навіть не знає, що на етапі досудового розслідування свідок надавав інші 

показання ніж у суді, що у свою чергу ускладнює оцінку доказів суддею.  

У зв’язку із цим вважаємо за необхідне внесення змін до ст. 95 КПК 

України, а саме: щодо можливості оголошення судом з власної ініціативи або за 

клопотанням учасників судового розгляду показань свідка, потерпілого, наданих під 
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час досудового розслідування у судовому засіданні у випадках: 1) неявки в судове 

засідання свідка, потерпілого у зв'язку з його смертю, зникненням без вісті, 

недоступністю через тривале перебування за кордоном або якщо його стан здоров'я не 

дозволяє йому постійно або протягом тривалого часу давати показання в судовому 

засіданні; 2) допиту особи під час досудового розслідування слідчим суддею в 

судовому засіданні; 3) наявності істотних суперечностей між показаннями, які свідок, 

потерпілий дав у ході судового розгляду і досудового розслідування, або 

неправомірної відмови свідка дати показання. Таке доповнення надасть суду 

можливість дати належну оцінку показань свідка, які були надані у суді. 

 

 

Висновки до третього розділу 

На підставі проведеного в цьому розділі дослідження можна зробити 

наступні висновки:  

1. Встановлено: 

Підставами залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні є 

обґрунтоване припущення, що особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або ж обов’язковість участі свідка. Процесуальний 

порядок виклику свідка визначається у кожному конкретному випадку залежно від 

способу виклику. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 

шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою 

чи факсимільним зв’язком, по телефону або телеграмою.   

Перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка під час досудового розслідування – цe 

процесуальна діяльність, яка здійснюється у формі логічно-розумової діяльності або ж  

шляхом проведення нових чи додаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) або інших процесуальних дій.  

Оцінка показань свідка на стадії досудового розслідування - це розумова та 

врегульована законом практична діяльність слідчого, прокурора щодо визначення 

належності, допустимості, достовірності показань свідків та їх взаємозв’язку і 

достатності для прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка показань 
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свідків включає наступні дії: 1) аналіз самих показань; 2) врахування умов 

сприйняття, збереження у пам’яті та відтворення сприйнятого у ході надання 

показань; 3) послідовне сприйняття та аналіз попередніх й нових показань, даних на 

допиті свідком; 4) співставлення показань із іншими наявними у кримінальному 

провадженні доказами; 5) перевірка джерел отримання доказів. 

Суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або за 

клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, 

потерпілого, його представника здійснити судовий виклик свідка, якщо встановить 

наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають 

значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є 

обов’язковою.  

Перевірка судом показань свідка відбувається під час судового розгляду справи 

шляхом проведення допиту інших осіб, дослідження речових доказів, висновку 

експерта, інших документів, після чого проводиться оцінка таких показань. Оцінка 

судом показань свідка, як і інших доказів, має самостійне значення і не залежить від 

проведеної оцінки слідчим, прокурором, слідчим суддею. Внутрішнє переконання 

судді щодо оцінки показань свідків, як і інших доказів, остаточно формується у 

нарадчій кімнаті і закріплюється в судовому рішенні. 

Положення ч. 4 ст. 95 КПК про те, що суд не вправі обґрунтовувати судові 

рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, є 

невиправдано категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ підпункту (d) 

п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ (рішення у справах «Доорсон проти Нідерландів» від 26 березня 

1996 року та «Костовський проти Нідерландів» від 29 березня 1990 року) і підлягає 

уточненню наступним чином: «Суд має право обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, якщо 

підозрюваному (обвинуваченому) було надано можливість допитувати осіб, які 

свідчать проти нього». 

2. Запропоновано: 

а) викласти ч. 7 ст. 352 КПК України в наступній редакції: «7. Після прямого 

допиту протилежній стороні кримінального провадження надається можливість 
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перехресного допиту свідка. Перехресний допит повинен бути обмежений тими 

обставинами, які досліджувалися при прямому допиті і обставинами, що 

стосуються достовірності показань свідків. Суд, здійснюючи контроль за ходом 

допиту свідка відповідно до частини 3 цієї статті, має право дозволити 

дослідження додаткових питань. Під час перехресного допиту дозволяється 

ставити навідні запитання»; 

б) внести зміни до ст. 88 КПК України, яка встановлює недопустимість 

доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого, а 

саме доповнити її частиною 4 наступного змісту: «Показання з чужих слів, які 

стосуються підозрюваного, обвинуваченого, є недопустимими, крім випадків, 

встановлених статтею 97 цього Кодексу»; 

в) пропонуємо викласти частину 2 статті 96 КПК України у наступній 

редакції: «2. Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право 

надати показання, документи, які підтверджують його репутацію. Докази щодо 

його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші 

діяння, що підтверджують нечесність свідка. Такі докази вважаються 

допустимими, якщо вирок не був скасований, особу не було помилувано, 

судимість не була погашена чи знята у порядку, передбаченому законодавством 

України. Докази щодо засудження неповнолітньої особи є недопустимими». 

г) внести зміни змін до ст. 95 КПК України, а саме щодо можливості 

оголошення судом з власної ініціативи або за клопотанням учасників судового 

розгляду показань свідка, потерпілого, наданих під час досудового розслідування у 

судовому засіданні у випадках: 1) неявки в судове засідання свідка, потерпілого у 

зв'язку з його смертю, зникненням без вісті, недоступністю через тривале перебування 

за кордоном або якщо його стан здоров'я не дозволяє йому постійно або протягом 

тривалого часу давати показання в судовому засіданні; 2) допиту особи під час 

досудового розслідування слідчим суддею в судовому засіданні; 3) наявності істотних 

суперечностей між показаннями, які свідок, потерпілий дав у ході судового розгляду і 

досудового розслідування, або неправомірної відмови свідка дати показання.  

 



204 
 

3. Сформульовано дефініції: 

а) Прямий допит свідка – це допит, який покликаний продемонструвати 

правову позицію сторони обвинувачення чи захисту і здійснюється стороною, яка 

викликала свідка, а саме прокурор допитує свідка обвинувачення, захисник - 

свідка захисту, а у випадку відмови обвинуваченого від захисника допит свідка 

захисту проводиться самим обвинуваченим. 

б) Перехресний допит - це допит, який спрямований на перевірку 

встановлених під час прямого допиту даних та одержання нових відомостей і 

який здійснюється протилежною стороною кримінального провадження.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове розв’язання 

наукового завдання з дослідження показань свідка як процесуального джерела 

доказів у кримінальному процесі України, на основі чого автор дійшов наступних 

висновків:  

1. Кримінальний процесуальний статус свідка передбачає його права та 

обов’язки, гарантії їх реалізації та відповідальність за їх порушення і невиконання 

у зв’язку з викликом для давання показань та його допитом, а також участю в 

проведенні інших процесуальних дій. Загальна тенденція змін до кримінального 

процесуального законодавства України, якою є посилення вимог дотримання прав 

людини у кримінальному процесі, безпосередньо стосується і свідка та його 

показань на різних стадіях кримінального провадження. Це знайшло свій вияв, 

зокрема, у доповненні правового статусу свідка правами не свідчити щодо себе, 

членів своєї сім’ї чи близьких родичів, на адвоката, а також у встановленні 

заборони використання як доказів показань свідка, отриманих з істотним 

порушенням прав і свобод людини.  

 Предметом показань свідка у кримінальному процесі України є не тільки 

обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 91 

КПК), але й інші обставини, які мають значення для кримінального провадження: 

а) обставини проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у разі допиту в 

судовому розгляді як свідків понятих, зазначених у протоколі цієї слідчої 

(розшукової) дії (ч.7 ст.223 КПК), б) підстави та порядок проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій у разі допиту як свідків керівника 

дипломатичного представництва чи консульської установи, капітана судна чи 

іншої уповноваженої ними особи, які проводили ці процесуальні дії в порядку, 

передбаченому главою 41 КПК (ч.3 ст.519 КПК), в) підстави та порядок 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо допитується особа, яка 

проводила цю дію або залучалася до її проведення (ч.2 ст.256 КПК).  
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2. Порядок отримання показань свідка і правила їх оцінки пройшли 

складний шлях історичного розвитку від вимоги допиту раба, як безправної 

особи, тільки з застосуванням катування в обвинувальному процесі - за 

рабовласницького ладу; можливості застосування катування до свідка і віддання 

переваги показанням свідка залежно від його особи за теорією формальних 

доказів - у розшуковому (інквізиційному) процесі, до оцінки показань свідка за 

принципом вільної оцінки доказів і наділення свідка комплексом процесуальних 

прав - у сучасному кримінальному процесі.  

3. Свідком є особа, яка не є підозрюваним, обвинуваченим або потерпілим 

та якій відомі факти і обставини, які підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), що 

сприймалися нею особисто або від інших осіб. Це – учасник кримінального 

провадження, який у встановленому законом порядку дає показання, які сприяють 

забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження 

була застосована належна правова процедура.  

Показання свідка – самостійне джерело доказів, яке являє собою належні, 

допустимі і достовірні відомості про обставини, які мають значення для 

кримінального провадження. Автором здійснено поділ показань свідка за видами, 

в основі якого є: а) особа свідка (показання свідка, який ще не залучався до участі 

у даному кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і показання 

свідка, який залучався до участі в цьому кримінальному провадженні - як 

понятий, особа, яка проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала 

досудове розслідування у випадках, передбачених главою 41 КПК);  

б) особливості інформації, якою володіє свідок (інформації відкритої і інформації, 

таємниця якої охороняється законом; отриманої свідком безпосередньо або з 

чужих слів; інформації про обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні (ст.91 КПК)), або ж про обставини, за яких 
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проводилися слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії; в) володіння 

спеціальними знаннями (показання свідка, який не володіє такими знаннями, і 

показання свідка-фахівця, «обізнаної особи»). 

4. Підставами залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні є 

обґрунтоване припущення, що особа може дати показання, які мають значення 

для кримінального провадження, або ж обов’язковість участі свідка. 

Процесуальний порядок виклику свідка визначається у кожному конкретному 

випадку залежно від способу виклику. Особа викликається до слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, 

надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, по 

телефону або телеграмою.   

5. Перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка під час досудового розслідування 

– цe процесуальна діяльність, яка здійснюється у формі логічно-розумової 

діяльності або ж  шляхом проведення нових чи додаткових слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій.  

Оцінка показань свідка на стадії досудового розслідування - це розумова та 

врегульована законом практична діяльність слідчого, прокурора щодо визначення 

належності, допустимості, достовірності показань свідків та їх взаємозв’язку і 

достатності для прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка 

показань свідків включає наступні дії: 1) аналіз самих показань; 2)  врахування 

умов сприйняття, збереження у пам’яті та відтворення сприйнятого у ході 

надання показань; 3) послідовне сприйняття та аналіз попередніх й нових 

показань, даних на допиті свідком; 4) співставлення показань із іншими наявними 

у кримінальному провадженні доказами; 5) перевірка джерел отримання доказів. 

6. Суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або 

за клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його 

захисника, потерпілого, його представника здійснити судовий виклик свідка, 

якщо встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати 

показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у 

процесуальній дії є обов’язковою.  
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7. Процесуальним способом отримання показань свідка є його допит. 

Прямий допит свідка – це допит, який покликаний продемонструвати правову 

позицію сторони обвинувачення чи захисту і здійснюється стороною, яка 

викликала свідка, а саме прокурор допитує свідка обвинувачення, захисник - 

свідка захисту, а у випадку відмови обвинуваченого від захисника допит свідка 

захисту проводиться самим обвинуваченим. Перехресний допит - це допит, який 

спрямований на перевірку встановлених під час прямого допиту даних та 

одержання нових відомостей і який здійснюється протилежною стороною 

кримінального провадження. Перевірка судом показань свідка відбувається під 

час судового розгляду справи шляхом проведення допиту інших осіб, 

дослідження речових доказів, висновку експерта, інших документів, після чого 

проводиться оцінка таких показань. Оцінка судом показань свідка, як і інших 

доказів, має самостійне значення і не залежить від проведеної оцінки слідчим, 

прокурором, слідчим суддею. Внутрішнє переконання судді щодо оцінки 

показань свідків, як і інших доказів, остаточно формується у нарадчій кімнаті і 

закріплюється в судовому рішенні. 

Положення ч. 4 ст. 95 КПК про те, що суд не вправі обґрунтовувати судові 

рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, є 

невиправдано категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ 

підпункту (d) п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ (рішення у справах «Доорсон проти 

Нідерландів» від 26 березня 1996 року та «Костовський проти Нідерландів» від 29 

березня 1990 року) і підлягає уточненню наступним чином: «Суд має право 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або 

посилатися на них, якщо підозрюваному (обвинуваченому) було надано 

можливість допитувати осіб, які свідчать проти нього». 

8. Розкрито особливості перевірки та використання показань свідків, які 

постійно проживають на тимчасово окупованій території України. Так, при 

використанні показань таких свідків слідчому, прокурору необхідно враховувати, 

що показання, які надаються такими свідками, можуть бути неточними та 

дезінформувати органи досудового розслідування. Це може бути наслідком 
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залякування свідків з боку органів окупаційної влади, їх родичів або свідоме 

надання ними таких показань через підтримку окупаційного режиму. У зв’язку з 

цим слідчому або прокурору необхідно проводити перевірку таких показань за 

допомогою додаткових слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій, таких як допит інших свідків, одночасний допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб, тимчасовий доступ до речей та документів з метою 

отримання характеризуючих даних або інших відомостей щодо особи свідка, 

отримання інформації від операторів мобільного зв’язку з метою встановлення 

місця перебування свідка, проведення негласних слідчих (розшукових) дій із 

використанням конфіденційного співробітництва або зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж. 

9. Показаннями свідка з чужих слів є висловлювання, здійснені в усній або 

письмовій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. 

Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від 

можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових 

випадках, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами 

допустимості доказів. Такі показання повинні бути перевірені у ході досудового 

розслідування і в судовому розгляді та оцінені слідчим, прокурором, слідчим 

суддею і судом у сукупності з іншими доказами у даному кримінальному 

провадженні. 

10. З урахуванням законодавчого досвіду інших держав пропонується 

доповнити статтю 225 КПК України частиною третьою наступного змісту:  

«3. Свідки, потерпілі, які постійно проживають за кордоном, тяжко хворіють, 

мають фізичні вади, що унеможливлює їх прибуття до України та які погодились 

давати показання, можуть бути допитані у судовому засіданні в місці 

розташування суду іноземної держави або їх безпосереднього перебування, з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду у режимі 

відеоконференції (ст. 336 КПК)». 

Запропоновано також зміни до КПК України щодо визначення поняття та 

процесуального статусу свідка, а саме: доповнити частину 1 статті 65 КПК 
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України реченням наступного змісту: «Особа набуває процесуального статусу 

свідка після отримання нею повістки про виклик її як свідка або ознайомлення з її 

змістом в інший спосіб у порядку, передбаченому цим Кодексом». «В окремих 

випадках, передбачених цим Кодексом, як свідки можуть бути допитані також 

особи, які проводили слідчі (розшукові) чи негласні слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії або були залучені до їх проведення».  

З метою удосконалення закону щодо забезпечення безпеки свідка, членів 

його сім’ї та близьких родичів запропоновано доповнити чинний КПК України 

статтею «66-1. Забезпечення безпеки свідка» такого змісту: «1. Особи, які беруть 

участь як свідки у кримінальному провадженні, а також члени їх сімей та близькі 

родичів у разі наявності реальної загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну мають 

право на забезпечення безпеки. 2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд, 

одержавши заяву чи повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині 

першій цієї статті, зобов'язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не 

більше ніж сімдесят дві години, а у невідкладних випадках - негайно прийняти 

рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно 

до свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її 

для виконання органу, на який покладено здійснення заходів безпеки, а також 

ознайомлюють з її змістом осіб, щодо яких застосовуються такі заходи. Ця 

постанова чи ухвала є обов’язковою для виконання зазначеними органами. 3. 

Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік 

необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними 

обставинами і необхідністю усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, 

умови їх здійснення та правила користування майном або документами, виданими 

з метою забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.  

4. Відомості про прийняття слідчим, прокурором рішення про вжиття заходів для 

забезпечення безпеки свідка, членів його сім’ї чи близьких родичів вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 5. Орган, який здійснює заходи безпеки, 

зобов’язаний письмово інформувати слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд, 

про вжиті заходи та їх результати». 
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Запропоновано внесення змін до ст. 95 КПК України щодо можливості 

оголошення судом з власної ініціативи або за клопотанням учасників судового 

розгляду показань свідка, потерпілого, наданих під час досудового розслідування 

у судовому засіданні у випадках: 1) неявки в судове засідання свідка, потерпілого 

у зв'язку з його смертю, зникненням без вісті, недоступністю через тривале 

перебування за кордоном або якщо його стан здоров'я не дозволяє йому постійно 

або протягом тривалого часу давати показання в судовому засіданні; 2) допиту 

особи під час досудового розслідування слідчим суддею в судовому засіданні;  

3) наявності істотних суперечностей між показаннями, які свідок, потерпілий дав 

у ході судового розгляду і досудового розслідування, або неправомірної відмови 

свідка дати показання.  

Викладені пропозиції спрямовані на удосконалення кримінального 

процесуального закону стосовно визначення поняття свідка, його показань, 

особливостей отримання, перевірки та оцінки показань свідка, забезпечення 

безпеки свідка, членів його сім’ї та близьких родичів. Їх реалізація буде сприяти 

успішному виконанню завдань кримінального провадження (ст.2 КПК). 
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