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У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних і 

практичних проблем допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. Окреслено сучасний стан і методологічні 

засади наукового дослідження допиту у такому «форматі», проаналізовано 

закордонний досвід дослідження доказів судом на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. Визначено процесуальний 

порядок прийняття рішення про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, з’ясовано фактичні та правові підстави його 

проведення, охарактеризовано зміст діяльності суб’єктів, які беруть участь у 

проведенні допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Уточнено процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого, а також 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. Сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення процедури ініціювання та проведення цієї процесуальної дії. 

Процесуальний порядок прийняття рішення про допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні складається із комплексу дій та рішень учасників 

кримінального провадження, а саме: звернення до слідчого судді з клопотанням 
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про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України; реєстрація клопотання в 

автоматизованій системі документообігу суду; розгляд клопотання по суті; 

виклик свідка, потерпілого та інших осіб для участі у проведенні допиту; 

безпосередній допит свідка, потерпілого (в судовому засіданні за місцем 

розташування суду; в рамках виїзного засідання); ознайомлення з результатами 

допиту за клопотанням сторони кримінального провадження. 

Обґрунтовано виконання слідчим суддею окремої кримінальної 

процесуальної функції в порядку ст. 225 КПК України - сприяння сторонам 

кримінального провадження у збиранні доказів, яка полягає у забезпеченні 

можливості отримання судом допустимих доказів, подання яких у майбутньому 

буде утруднено або унеможливлено. Встановлено, що до учасників 

кримінального провадження, які беруть активну участь у доказуванні в 

контексті процесуальної дії, передбаченої ст. 225 КПК України, відносяться 

слідчий суддя, свідок, потерпілий та інші суб’єкти ‒ з боку обвинувачення: 

слідчий, прокурор, представник потерпілого та законний представник у 

випадках, установлених КПК України; з боку захисту: підозрюваний, особа, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, їхні захисники та законні представники. 

Визначено фактичні та правові підстави проведення допиту свідка, 

потерпілого, а також одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні. Правовою підставою для 

проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України є постановлена слідчим 

суддею ухвала про проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. Фактичними підставами для проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні є сукупність даних, які обумовлюють необхідність і можливість 

проведення такого допиту у конкретних умовах з огляду на досягнення його 

мети. З урахуванням змісту ст. 225 КПК України зроблено висновок, що 

суб’єктами, щодо яких може бути проведено одночасний допит двох і більше 

осіб, є лише свідок і потерпілий. 
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З метою підвищення ефективності процедури ініціювання та здійснення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні розроблено та запропоновано: доповнити КПК окремою нормою, в 

якій визначатиметься процесуальна форма клопотання слідчого, прокурора; 

законодавчо визначити види рішень, які можуть бути постановлені слідчим 

суддею за результатами розгляду відповідного клопотання в порядку ст. 225 

КПК України; передбачити обов’язок негайного постановлення слідчим суддею 

відповідної ухвали за наслідками розгляду клопотання про допит свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування в судовому 

засіданні; законодавчо обмежити дію ухвали слідчого судді про проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні шляхом визначення строку один місяць; закріпити у ч. 1 ст. 225-2 КПК 

України обов’язок слідчого судді щодо приведення до присяги свідка, 

потерпілого та вручення йому пам’ятки про права з метою забезпечення завдань 

кримінального провадження; передбачити можливість законодавчого 

визначення у спеціальній нормі КПК України процедури здійснення допиту 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні в 

режимі відеоконференції (у разі перебування на території іншої держави, за 

наявності достатніх підстав вважати, що свідок, потерпілий є тяжко хворими та 

ін.); законодавчо визначити форму фіксації допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні ‒ журнал судового засідання та 

магнітний носій відеофіксації процедури допиту; уточнити редакцію ч. 9 ст. 224 

КПК України в частині визначення мети проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб, а саме – усунення істотних розбіжностей в їх 

показаннях щодо обставин кримінального правопорушення. 

Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових і практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, та сформульовано висновки, пропозиції й 

рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни. 
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SUMMARY 

Smyk S. Grounds and procedure for conducting interrogations at the stage 

of pre-trial investigation in a court session. – Qualification scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 

«Сriminal procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity» 

(081 ‒ Law). – Kyiv National Taras Shevchenko University. Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis was written at Kyiv National Taras Shevchenko University. The 

dissertation defense will be held at Kyiv National Taras Shevchenko University. 

The complex research of theoretical and practical problems of interrogation of a 

witness at the stage of pre-trial investigation in a court session was accomplished in 

the thesis. The present state and methodological principles of research study of 

interrogation in such «format» are described, foreign experience of examination of 

evidence by the court at the stage of pre-trial investigation in criminal proceeding is 

analyzed. The procedural order for decision-making on the interrogation of a witness, 

a victim at the stage of pre-trial investigation in a court session is determined, virtual 

and legal grounds for its realization are ascertained, the substance of activities of the 

subjects involved in conducting of the interrogation at the stage of pre-trial 

investigation in a court session is described. The procedural order for examination of 

a witness, a victim at the stage of pre-trial investigation in a court session is specified, 

as well as the order of concurrent interrogation of two or more persons that were 

already questioned. The proposals on improving the procedure for initiating and 

realization of this procedural action are formulated. 

The procedural order for making a decision on the examination of a witness, a 

victim during a pre-trial investigation at a stage of pre-trial investigation in a court 

session consists of a complex of actions and decisions of parties in criminal 
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proceedings, namely: an appeal to an investigating trier with an appellation for 

realization of interrogation in accordance with Art. 225 of the Сode of Сriminal 

Procedure of Ukraine; recording of the application in the automated system of 

document circulation of the court; its consideration on the merits; the summons of a 

witness, a victim and other persons to take part in the interrogation; immediate 

examination of a witness, a victim (in a court session at the location of the court, in 

the context of an assize court); inspection of the results of interrogation at the request 

of the party of a criminal proceeding. 

The fulfillment of a separate criminal procedural function by the investigating 

trier in accordance with Art. 225 of the Сode of Сriminal Procedure of Ukraine is 

based; it consists in assistance to the parties in criminal proceedings in gathering 

evidence, in order to provide court with the possibility of receiving of legal evidence, 

which filing would be difficult or impossible in future. It is determined that the parties 

in criminal proceeding, who take an active part in substantiation in the context of 

procedural action specified in Art. 225 of the Сode of Сriminal Procedure of Ukraine 

are: an investigating trier, a witness, a victim and other subjects; from the part of 

accusation: an investigator, a prosecutor, a victim’s representative and a legitimate 

representative in cases provided by the Сode of Сriminal Procedure of Ukraine; from 

the side of the defense: a criminal suspect, a person concerning who an application of 

compulsory measures of medical or educative nature are provided, their counsels for 

the defence and legitimate representatives . 

The virtual and legal grounds for interrogation of a witness, a victim are 

determined, as well as for concurrent interrogation of two or more interrogated 

persons at the stage of pre-trial investigation in the court session. The legal basis for 

conducting of interrogation in accordance with Art. 225 of the Сode of Сriminal 

Procedure of Ukraine is an enacted resolution passed by an investigating trier which 

orders an interrogation of a witness, a victim at the stage of pre-trial investigation in a 

court session. The virtual grounds for interrogation of a witness, a victim at the stage 

of pre-trial investigation in a court session are the block of data that stipulates for the 

necessity and possibility of conducting such an interrogation in specific conditions 
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considering the achievement of its purpose. Considering the content of Art. 225 of the 

Сode of Сriminal Procedure of Ukraine, it was concluded that the subjects, who might 

be questioned concurrently, are only a witness and a victim. 

In order to increase the effectiveness of the procedure for initiating and 

conducting questioning of a witness, a victim at the stage of pre-trial investigation in a 

court session, the next conclusions were developed and proposed: to complete the 

Сode of Сriminal Procedure of Ukraine with a separate norm, which will determine 

the procedural form of the application of an investigator, a prosecutor; to determine 

legislatively the types of decisions that could be made by the investigating trier 

according to the results of consideration of the corresponding application on the basis 

of Art. 225 of Сode of Сriminal Procedure of Ukraine; to set an obligation of  

immediate enactment of corresponding resolution by an investigating trier according 

to the results of considering an application for the examination of a witness, a victim 

or a criminal suspect during a pre-trial investigation in a court session; to limit 

legislatively the validity of the resolution of the investigating trier on the interrogation 

of a witness, a victim at the stage of pre-trial investigation in a court session by 

determination of the term of one month; to secure the duty of an investigating trier to 

adjure a witness, a victim and handing them instructions on rights for guaranteeing the 

tasks of criminal proceedings in Part 1 of Art. 225-2 of the Сode of Сriminal 

Procedure of Ukraine; to provide for the possibility of legislative determination in the 

special provision of the Сode of Сriminal Procedure of Ukraine the procedure of 

interrogation of a witness, a victim during a pre-trial investigation in a court session in 

a video conference rate (in case of residence in another state, if there are sufficient 

grounds to believe that a witness, a victim is seriously ill, etc.); to determine 

legislatively the form of fixing the interrogation of a witness, a victim during a pre-

trial investigation in a court session – the register of court session and a magnetic 

medium of video recording of the interrogation procedure; to clarify the redaction of 

Part 9 of Art. 224 of the Сode of Сriminal Procedure of Ukraine considering the 

purpose of conducting of concurrent interrogation of two or more already questioned 
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persons, namely – the removal of significant differences in their testimony regarding 

the circumstances of a criminal offense. 

In general, the scientific task of developing theoretical principles, legal and 

practical recommendations aimed at improving the realization of interrogation of a 

witness, a victim at the stage of pre-trial investigation in a court session is solved, and 

conclusions, suggestions and recommendations that meet the requirements of 

scientific novelty are formulated. 

Key words: interrogation, concurrent interrogation of two or more questioned 

persons, parties of criminal proceeding, an investigating trier, an appellation, a 

resolution. 



9 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Смик С. І. Процесуальні й тактичні особливості допиту слідчим суддею 

свідка під час досудового розслідування. Боротьба з організованою 

злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 238–242. 

2. Смик С. І. Підстави та процесуальний порядок одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34. Ч. 2. Т. 1. С. 84–89. 

3. Смик С. І. Суб’єкти доказування при проведенні допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 2. С. 211–216. 

4. Смык С. И. О достаточности оснований проведения допроса свидетеля, 

потерпевшего в суде во время досудебного расследования. Право и Закон: 

Междунар. науч.-практ. журнал. 2017. № 2. С. 113–117. 

5. Смик С. І. Методи дослідження допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні. Філософські 

та методологічні проблеми права. 2017. № 1. С. 105–116. 

6. Смык С. И. Фактические основания проведения допроса свидетеля, 

потерпевшего на стадии досудебного расследования в судебном заседании. 

Право и политика: науч.-метод. журнал. 2017. № 1. С. 53‒58. 

7. Смик С. І. Процесуальний порядок здійснення допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 1. С. 134‒139. 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Смик С. І. Реалізація судом засади безпосередності у кримінальному 

провадженні та виключення з неї. Теорія і практика сучасної юриспруденції: 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11–12 груд. 2015 р.). Київ, 2015. 

С. 171‒173. 



10 

9. Смик С. І. Участь слідчого судді у дослідженні доказів під час 

досудового розслідування. Роль права та закону в громадянському суспільстві: 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 лют. 2016 р.). Київ, 2016. С. 102–104. 

10. Смик С. І. Реалізація повноважень слідчим суддею при проведенні 

допиту свідка, потерпілого в суді під час досудового розслідування. Юридичні 

науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 13–14 трав. 2016 р.). Київ, 2016. С. 171–173. 

11. Смик С. І. Потерпілий як суб’єкт допиту під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. Юридичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 трав. 

2017 р.). Київ, 2017. С. 117–120. 



11 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………13 

ВСТУП………………………………………………………………………………14 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОПИТУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ 

ЗАСІДАННІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ…………….………...22 

1.1 Сучасний стан та методологічні засади наукового дослідження допиту на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному 

провадженні України………………………………………..…………………........22 

1.2 Зарубіжний досвід дослідження доказів судом на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні….…………………………..……..43 

1.3 Допит слідчим суддею свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні в системі слідчих (розшукових) дій………60 

Висновки до розділу 1……………………………………………………………….82 

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО 

ДОПИТ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ…...…….85 

2.1 Прийняття рішення про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні……………………………………...………..85 

2.2 Фактичні підстави для проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час 

досудового розслідування………………………………………………..….……105 

Висновки до розділу 2………………………………………………………..…….121 

РОЗДІЛ 3. ДОПИТ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ ………………………..….123 

3.1 Процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні ……..……………………………………....123 

3.2 Процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні …...…………...156 

Висновки до розділу 3…………………………………………..….…..………..…171 



12 

ВИСНОВКИ……………………………………………….……….……………..174 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…….….………180 

ДОДАТКИ………………………………………………………………….……..207 



13 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВКРЄС Висновок Консультативної ради європейських суддів 

ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

ЄРДР Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЄСПЛ Європейський суд з прав людини 

КК Кримінальний кодекс 

КПК Кримінальний процесуальний кодекс 

м. місто 

ЗМІ засоби масової інформації 

МВС Міністерство внутрішніх справ 

НАБУ Національне антикорупційне бюро України 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

п. пункт 

р. рік 

рр. роки 

р.н. рік народження 

с. село 

СІЗО слідчий ізолятор 

СБУ Служба безпеки України 

смт. селище міського типу 

ст. стаття 

ст. ст. статті 

СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік 

США Сполучені Штати Америки 

ФРН Федеративна Республіка Німеччина 



14 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Показання свідка та 

потерпілого є одним із основних і найпоширеніших джерел доказів у 

кримінальному провадженні. Значимість показань цих суб’єктів для вирішення 

завдань кримінального процесу визначена тим, що часто тільки на їх основі 

здійснюється достовірне встановлення обставин кримінального провадження, і з 

урахуванням цього застосовуються норми кримінального та кримінального 

процесуального права.  

Кримінальний процесуальний кодекс України, який був прийнятий у 

2012 році, змінив підхід до регламентації окремих інститутів кримінального 

процесу. Наслідком реформування вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства стала зміна процесуального порядку правового регулювання 

отримання показань свідків та потерпілих і гарантування дотримання прав та 

свобод осіб, які мають відповідний процесуальний статус. Запровадження 

особливої процедури допиту свідка, потерпілого в суді під час досудового 

розслідування у разі, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я 

свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань (ст. 225 КПК України), спрямоване на вдосконалення системи 

процесуальних гарантій прав особи у кримінальному провадженні. 

Незважаючи на свою безумовну значимість, процесуальний порядок 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, існування якого є винятком із загального правила про безпосередність 

дослідження доказів судом, є недостатньо дослідженим і таким, що закономірно 

викликає потребу в більш детальній регламентації. Адже саме при ініціюванні 

клопотання про допит під час досудового розслідування в судовому засіданні, 

його розгляді та, власне, допиті найбільш відчутно обмежуються права та 

законні інтереси учасників кримінального процесу. 

Доводиться констатувати, що законодавча регламентація допиту свідка, 
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потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні й практика 

застосування ст. 225 КПК України не повною мірою відповідають вимогам 

міжнародних стандартів забезпечення прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також основним його засадам. Залишаються 

неврегульованими і потребують суттєвого вдосконалення правові положення, 

які визначають: порядок розгляду клопотання про допит свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні та постановлення ухвали за 

результатами розгляду клопотання; коло суб’єктів, одночасний допит яких 

може бути проведений; дії слідчого судді у випадку неявки на допит особи, яка 

ініціювала допит, та ін. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних фахівців із кримінального процесу та криміналістики, 

які здійснювали розробку загальнотеоретичних і процесуальних засад 

проведення слідчих (розшукових) дій за участю свідків та потерпілих, а саме: 

Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, Т.В. Варфоломеєвої, В.К. Весельського, 

А.Ф. Волобуєва, В.І. Галагана, В.Г. Гончаренка, М.І. Гошовського, М.Л. Грібова, 

Ю.М. Грошевого, А.В. Іщенка, О. В. Капліної, Л.М. Карнєєвої, В.О. Коновалової, 

В.С. Кузьмічова, О.П. Кучинської, В.В. Лисенка, В.К. Лисиченка, Л.М. Лобойка, 

Є.Д. Лук’янчикова, В.Т. Маляренка, О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, 

М.А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої, С.М. Стахівського, М.С. Строговича, 

О.Ю. Татарова, В.В. Тіщенка, Л.Д. Удалової, М.С. Цуцкірідзе, С.С. Чернявського, 

Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, О.Г. Шило, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та ін. 

Водночас, незважаючи на достатньо глибоке дослідження ними окремих 

процесуальних і криміналістичних аспектів допиту та його видів, наразі відсутні 

наукові праці, які присвячені комплексній розробці проблеми процесуальної 

регламентації допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні з огляду на те, що така сторона діяльності суб’єктів 

кримінального провадження є недостатньо аналізованою.  

Таким чином, вказані обставини вимагають детального теоретичного 

дослідження обраної теми, і розробки на цій основі пропозицій щодо 
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удосконалення процесуального порядку допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні, а також відповідних 

практичних рекомендацій методичного характеру. 

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

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 р., 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Плану заходів з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої Указом 

Президента України 08 квітня 2008 р. № 311/2008. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 01 липня 2014 р. (протокол № 3). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, нормативних і 

практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні.  

Означена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 окреслити сучасний стан і визначити методологічні засади 

наукового дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні у кримінальному провадженні України; 

 охарактеризувати закордонний досвід дослідження доказів судом на 

стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні; 

 визначити місце допиту слідчим суддею свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в системі слідчих (розшукових) дій; 

 окреслити проблеми прийняття рішення про допит свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні; 

 встановити фактичні підстави допиту свідка, потерпілого на стадії 
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досудового розслідування в судовому засіданні; 

 розкрити процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні; 

 визначити правові та фактичні підстави одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення процедури 

ініціювання та здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Предметом дослідження є підстави та процесуальний порядок здійснення 

допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям наукового 

дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового пізнання. За допомогою діалектичного методу пізнання 

поглиблено понятійний апарат, з’ясовано підстави та процесуальний порядок 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

(підрозділи 2.1‒3.2). Системно-структурний метод використано для 

встановлення внутрішньої побудови процедури допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні (підрозділи 2.1‒3.2). 

Метод функціонального аналізу дав змогу розглянути повноваження слідчого 

судді під час здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні (підрозділи 1.2‒3.2). Порівняльно-правовий 

метод застосувався в процесі порівняння норм кримінального процесуального 

права України та іноземних держав (підрозділ 1.2). Формально-логічний 

(догматичний) метод – для уточнення понятійного апарату (підрозділи 1.2, 

2.1‒3.1). Методи моделювання та абстрагування дозволили спроектувати 

пропозиції щодо внесення змін до КПК (підрозділи 1.3‒3.2). Статистичний 

метод дозволив зробити висновки про стан розгляду та вирішення клопотань 

про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 
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засіданні (підрозділи 2.1‒3.2). Соціологічні методи (анкетування) 

застосовувалися під час анкетування слідчих, прокурорів і слідчих суддів за 

спеціально розробленою анкетою з питань з’ясування ефективності дієвості 

засобів та механізму здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. Всі методи дослідження використовувалися 

у взаємозв’язку, що забезпечило переконливість і достовірність наукових 

результатів. 

Емпіричну базу дослідження, що забезпечує обґрунтованість і 

достовірність викладених у дисертації наукових положень, висновків та 

рекомендацій, склали дані офіційної статистики щодо вирішення клопотань про 

проведення допиту свідка, потерпілого, одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні (звіти 

та узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, практики Європейського суду з прав людини) за період з 

2013 по 2017 рр., дані опитування 218 респондентів (73 суддів, 106 слідчих та 

39 прокурорів), а також практичний досвід роботи дисертанта на посаді судді. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні 

монографічним дослідженням, в якому проведено дослідження допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, розроблено його теоретичні 

засади та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності його 

проведення. 

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і пропозиції, 

що мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема: 

вперше: 

– визначено, що процесуальний порядок проведення допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні являє собою 

комплекс дій учасників кримінального провадження, який складається з таких 

етапів: звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення допиту 

свідка чи потерпілого в судовому засіданні; реєстрація клопотання в 
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автоматизованій системі документообігу суду; розгляд клопотання по суті; 

виклик свідка, потерпілого та інших осіб для участі у проведенні допиту; 

безпосередній допит свідка, потерпілого (в судовому засіданні за місцем 

розташування суду; в рамках виїзного засідання); ознайомлення з результатами 

допиту за клопотанням сторони кримінального провадження; 

– доведено, що, ухвалюючи відповідне рішення в порядку ст. 225 КПК 

України, слідчий суддя реалізує функцію сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів, оскільки забезпечує можливість отримання 

судом допустимих доказів, подання яких у майбутньому буде утруднено або 

унеможливлено; 

– обґрунтовано доцільність законодавчого визначення строку дії ухвали 

про проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні протягом одного місяця; 

– запропоновано передбачити у спеціальній нормі КПК України 

процедуру здійснення допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції із покладенням 

на сторону, яка клопоче про такий допит, обов’язку забезпечити можливість 

ідентифікації допитуваної особи шляхом подання суду належно завірених копій 

документів, що посвідчують особу; 

удосконалено: 

– положення про необхідність негайного постановлення слідчим суддею 

відповідної ухвали за наслідками розгляду клопотання про допит свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування, але не пізніше 

24 годин з моменту реєстрації; 

– теоретичний підхід, відповідно до якого сторони кримінального 

провадження наділені правом здійснення доказування в контексті процесуальної 

дії, передбаченої ст. 225 КПК України; 

– аргументацію щодо доцільності дотримання слідчим суддею 

процесуального порядку проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, визначеного у ч. 9 ст. 224 КПК України, а не перехресного 
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допиту, який має інший зміст і мету; 

набули подальшого розвитку: 

– підходи щодо визначення фактичних підстав для проведення допиту 

свідка, потерпілого в порядку ст. 225 КПК України; 

– наукові ідеї про необхідність законодавчого закріплення у ст. 225 КПК 

України обов’язку приведення до присяги свідка, потерпілого та вручення йому 

пам’ятки про права з метою забезпечення завдань кримінального провадження; 

– обґрунтування необхідності законодавчого визначення форми фіксації 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні (журнал судового засідання та магнітний носій відеофіксації 

процедури допиту); 

– наукова аргументація неможливості віднесення підозрюваного до 

суб’єктів одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження мають прикладний характер і використовуються за 

різними напрямами діяльності, зокрема у: 

– законодавчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими регламентовано 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у законотворчу 

діяльність Верховної Ради України від 29 січня 2018 р. № 22/ 36-1-15); 

– практичній діяльності органів досудового розслідування – під час 

розроблення та вдосконалення відомчих нормативно-правових актів, підготовки 

посібників, методичних рекомендацій з питань здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, а також під час проведення занять 

в системі службової підготовки (акт впровадження Головного слідчого управління 

Національної поліції України від 22 січня 2018 р.); 

– навчальному процесі – під час підготовки лекцій, навчальних 

програм, тестових завдань, а також під час проведення різних видів занять з 
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дисциплін «Кримінальний процес», «Доказування на досудовому 

розслідуванні», «Судові та правоохоронні органи України», «Розслідування 

окремих видів злочинів» (акт впровадження у освітній процес Національної 

академії внутрішніх справ від 25 січня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (м. Київ, 

2015 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(м. Київ, 2016 р.); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 

2016 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, сформульовані 

в дисертаційному дослідженні, опубліковано в 11 наукових публікаціях, з них: 

5 – у фахових виданнях України, 2 – в наукових періодичних виданнях інших 

держав, 4 – у збірниках тез доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначається її 

метою, задачами та предметом дослідження, композиційно складається зі 

вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 224 сторінки, із 

них основний текст викладено на 179 сторінках, список використаних джерел 

(280 найменувань) становить 27 сторінок та 7 додатків на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПИТУ 

НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ 

ЗАСІДАННІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

1.1 Сучасний стан та методологічні засади наукового дослідження 

допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні у 

кримінальному провадженні України 

 

Фундаментальні політичні зміни в нашій державі обумовлені інтеграцією 

в русло загальних демократичних процесів світового розвитку. Головними 

складовими цих перетворень виступають інтереси людини, її права та свободи, 

адже зміни в економічній, політичній, соціальній, духовній сферах життя 

суспільства пов’язані з благополуччям кожного [131, с. 35]. Перед історико-

теоретичними та галузевими юридичними науками сьогодні постає важливе 

завдання з оновлення змісту, переорієнтації на осмислення державно-правової 

реальності під кутом загальновизнаних взірців демократії, функціонування 

соціальної та правової державності, механізмів забезпечення та захисту прав і 

свобод людини та громадянина [266, с. 7]. 

Вивчення проведених у минулому наукових досліджень і низки праць, 

опублікованих після прийняття КПК України 12 квітня 2012 року, свідчить про 

те, що процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні залишається одним із найбільш дискусійних 

у теорії вітчизняного кримінального процесу та у практиці його застосування. 

Це зумовлено тим, що процесуальні гарантії окремих учасників кримінального 

провадження, а також функції владних суб’єктів та надані їм КПК України 

повноваження, істотно відрізняються від тих, які були визначені у КПК України 

1960 року. 

Крім того, у 2012 році відбулася зміна підходів до розуміння сутності та 
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змісту судового контролю у кримінальному провадженні внаслідок системних 

змін у структурі кримінальної процесуальної діяльності. Очевидно, що 

формування практики судового контролю у кримінальному провадженні, яка 

відповідатиме положенням КПК України, потребує найперше розкриття його 

функціонального призначення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. Навіть більше, від вирішення питання про з’ясування підстав і 

процесуального порядку здійснення допиту на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні безпосередньо залежить визначення його ролі в 

доказуванні. 

З огляду на зазначене вище актуалізується проблема з’ясування підстав і 

процесуального порядку здійснення допиту на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні, яка становить значний інтерес як у теоретичному аспекті, 

так і у практичній площині. Дослідження отримання та перевірки доказів на 

стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні шляхом 

проведення допиту становить предмет дослідження для багатьох вітчизняних і 

зарубіжних авторів, науковців на пострадянському просторі, таких як: 

Ю.П. Аленін, В.Д. Арсеньєв, М.І. Бажанов, Р.С. Бєлкін, С.В. Васильєв, 

Д.В. Давидова, В.Я. Дорохов, П.С. Елькінд, О.В. Єні, О.В. Капліна, 

Л.М. Карнєєва, Є.Г. Коваленко, О.П. Кучинська, О.М. Ларін, Л.М. Лобойко, 

П.А. Лупинська, В.Т. Маляренко, Г.М. Миньковський, М.М. Михеєнко, 

В.Т. Нор, Ю.Б. Пастернак, О.Л. Петрухін, М.А. Погорецький, О.Р. Ратінов, 

Р.Д. Рахунов, М.В. Салтєвський, С.М. Стахівський, М.С. Строгович, 

Л.Д. Удалова, І.Я. Фойницький, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепітько, О.Г. Шило, 

М.Є. Шумило, М.Л. Якуб, О.Г. Яновська та ін. 

Огляд та аналіз монографічних видань, наукових статей, матеріалів 

конференцій, семінарів і круглих столів останнього часу свідчить, з одного 

боку, про загострення питань, присвячених судовому контролю за дотриманням 

прав учасників кримінального провадження, та стурбованість суспільства їх 

теперішнім станом, з іншого, – про те, що така активізація, безумовно, є 

виявленням гуманізації багатьох процесів сучасного кримінального процесу, 
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вдосконалення та гармонізації вітчизняної правової системи. Торкнулись 

зазначені процеси й таких учасників кримінального провадження, як потерпілий 

та свідок, окремі процедурні питання щодо яких зазнали змін відповідно до 

КПК України 2012 року. 

З огляду на те, що положення ст. 225 КПК України стосуються саме 

допиту свідка та потерпілого, цілком логічним вважаємо з’ясувати стан 

дослідження у доктрині кримінального процесу правового статусу та 

забезпечення прав зазначених суб’єктів. 

Починаючи з минулого століття, правовий статус свідка та пов’язаних з 

цим питань в кримінальному судочинстві досліджували такі науковці, як 

М.І. Бажанов, Г.М. Міньковський, Р.Д. Рахунов, В.І. Смислов, М.Л. Якуб. 

Окремі аспекти участі свідків і потерпілих у кримінальному судочинстві та 

забезпечення їх безпеки розглядали такі вчені: Ю. П. Алєнін, В. П. Бахін, 

В. І. Бояров, Т. В. Варфоломєєва, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, 

М. І. Гошовський, Ю.М. Грошевий, В. С. Зеленецький, А. В. Іщенко, 

Г.К. Кожевніков, В. О. Коновалова, М. В. Костицький, В. С. Кузьмічов, 

М. В. Куркін, О. П. Кучинська, В. В. Лисенко, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, 

В.І. Маринів, В. С. Мацишин, М. І. Мельник, О. Р. Михайленко, С.І. Остапенко, 

Т. І. Панасюк, В. А. Савченко, М. І. Смирнов, С. М. Стахівський, І. В. Строков, 

В. В. Тищенко, В. М. Тертишник, Р. М. Шехавцов, Б. В. Щур та ін. 

Дослідженню концептуальних питань, пов’язаних із вдосконаленням 

процесуального статусу потерпілого та реалізації його прав, присвячені роботи 

В. П. Бож’єва, Б. Л. Ващук, О. П. Герасимчук, М. І. Гошовського, 

Ю. М. Грошевого, К. Ф. Гуценко, С. В. Давиденка, В. О. Дубрівного, 

О. В. Капліної, О. П. Кучинської, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, 

М. М. Михеєнка, Л. Л. Нескородженої, І. Я. Фойницького, В. П. Шибіки, 

М. Є. Шумила, С. П. Щерби, В. М. Юрчишин та ін. Теоретичний доробок цих 

учених в частині питань, що визначають особливості участі свідка та 

потерпілого у кримінальному провадженні, правові підстави та процесуальні 

механізми забезпечення їх доступу до правосуддя, становить науково-



25 

теоретичне підґрунтя дисертації.  

Особливої уваги потребують монографічні дослідження, у яких 

визначаються процесуальні гарантії суб’єктів кримінального провадження. 

Зокрема, В. М. Тертишник у роботі «Гарантії прав і свобод людини та 

забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України» 

(Дніпропетровськ, 2009) [205] концептуально дослідив функції та 

процесуальний статус учасників кримінального процесу.  

Однією із перших монографічних праць сучасної України, присвячених 

питанням забезпечення прав учасників кримінального процесу, стало 

дослідження, проведене О. Р. Михайленком [140]. У своїх наукових працях 

вчений визначив, що об’єктом забезпечувальної діяльності є права і свободи 

людини та гідність умов її життя, що, своєю чергою, означає необхідність 

зробити їх цілком можливими і реальними, не допустити їх порушення, 

захистити їх, уникнути відповідних помилок [141, c. 17]. О. В. Верхогляд-

Герасименко забезпечення прав людини у сфері кримінального судочинства 

визначає як діяльність компетентних державних органів, які здійснюють 

кримінальне провадження, що полягає у виконанні певних процесуальних дій, 

спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації прав кожним 

суб’єктом кримінальної процесуальної діяльності, їх охорону, а у випадку 

порушення або можливого порушення - вжиття заходів щодо запобігання їх 

порушенню або ефективного відновлення (захисту прав) [30, c. 14]. 

Р. В. Бараннік у своїй праці «Право особи на свободу від самовикриття, 

викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України» 

(Запоріжжя, 2002) досить вдало розкриває особливості використання права на 

свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів залежно 

від процесуального становища особи [11]. 

Окремо слід звернути увагу й на інші монографічні дослідження, 

пов’язані із забезпеченням прав свідка та потерпілого компетентними 

державними органами, які здійснюють кримінальне провадження. 

Зокрема, у кандидатській дисертації О.М. Калачової «Визначення слідчим 
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процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні» 

(Луганськ, 2008) [86], автор розкрила поняття та структуру процесуального 

статусу осіб у кримінальному судочинстві, проаналізувала підстави визначення 

процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні, та ін. 

У дисертації О. А. Струць «Законність та обґрунтованість проведення слідчих 

дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства» (Київ, 

2009) [199] розглянуто механізм судового контролю за обмеженням 

конституційних прав та свобод особи під час провадження слідчих дій, 

встановлено роль прокурорського нагляду у забезпеченні законного та 

обґрунтованого їх проведення. 

Заслуговує на увагу монографічна праця О. В Белькової «Правовий статус 

свідка в кримінальному процесі України» (Харків, 2005) [19], у якій комплексно 

досліджено правову природу правового статусу свідка у кримінальному 

процесі; визначено межі виконання ним обов’язків, а також доцільність 

притягнення його до юридичної відповідальності; охарактеризовано 

правовідносин, в які вступає свідок у кримінальному процесі тощо. 

У контексті розкриття особливостей процесуального статусу учасників 

кримінального провадження Д. Є. Кутоманов у дисертації «Забезпечення 

конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних 

справах» (Харків, 2009) виявив типові недоліки судової практики, які 

призводять до порушення конституційних прав особи на досудових стадіях 

кримінального процесу, запропонував науково-практичні рекомендації, 

спрямовані на підвищення ефективності правозахисних механізмів у 

кримінально-процесуальній діяльності, усунення негативних чинників, що 

перешкоджають забезпеченню належного рівня правової захищеності її 

учасників [118]. 

За останні роки в наукових виданнях опубліковано низку статей, де 

розглядалися окремі права й обов’язки свідка та потерпілого, їх зміст та 

дискусійні моменти. Водночас результати вивчення кримінальних проваджень, 

а також дані опитування слідчих свідчать, що більшість прав зазначених 
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суб’єктів ще недостатньо активно реалізуються цими суб’єктами [20, с. 53]. 

Насамперед, це стосується здійснення допиту свідка та потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

Істотний внесок у вивчення загальних питань проведення допиту 

здійснили такі вчені: Ю. П. Аленін, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, О. М. Васильєв, 

В. К. Весельський, В. Є. Коновалова, М. І. Порубов, С. М. Стахівський, 

Л. Д. Удалова, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько та ін. Зазначені праці стали 

основою для подальших досліджень, оскільки висвітлюють такі базові питання, 

як суть допиту та одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, 

підстави і процесуальний порядок його здійснення, дослідження доказів у суді, 

права та обов’язки потерпілого й свідка. 

З огляду на предмет дисертаційного дослідження цікавими видаються 

наукові здобутки у сфері кримінального процесу, які визначають процесуальні 

та організаційні особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю 

потерпілих і свідків з дозволу суду. До таких, насамперед, слід віднести 

дисертаційні дослідження О. В. Войтова «Слідчі дії, що провадяться з дозволу 

суду та з санкції прокурора» (Донецьк, 2012) [36], І. І. Войтовича «Процесуальні 

і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій» (Одеса, 

2012) [37], Н. М. Калинюк «Тактика проведення очної ставки» (Київ, 2012) [88], 

О. В. Іващенко «Інформування учасників кримінального провадження» (Одеса, 

2013) [80], С. Ю. Карпушина «Проведення слідчих (розшукових) дій» (Київ, 

2016) [94]. 

Водночас, незважаючи на достатньо глибоке дослідження ними окремих 

процесуальних і криміналістичних аспектів зазначеної слідчої (розшукової) дії, 

залишилися недостатньо вивченими питання отримання показань від свідка та 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Варто зауважити, що останнім часом досить часто проводяться 

конференції, які стосуються проблем організації, функціонування та 

реформування судової системи України. Зокрема, при написанні дисертації 

були використанні матеріали з наступних науково-практичних конференцій та 
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фахові дискусії: «Актуальні проблеми застосування нового кримінального 

процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на 

сучасному етапі», яка проходила 05 жовтня 2012 року в м. Харкові; 

«Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних реформаційних 

процесів», яка проходила 26‒27 липня 2012 року в м. Києві; «Актуальні 

проблеми доказування в кримінальному провадженні», яка проходила 

27 листопада 2013 року в м. Одесі; «Теоретичні аспекти організації досудового 

розслідування», яка проходила 04 грудня 2015 року в м. Харкові; «Теорія і 

практика сучасної юриспруденції», яка проходила 11‒12 грудня 2015 року в 

м. Києві; «Роль права та закону в громадянському суспільстві», яка проходила 

12‒13 лютого 2016 року в м. Києві; «Юридичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень», яка проходила 13‒14 травня 2016 року в м. Києві; 

«Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування», яка 

проходила 07 квітня 2017 року в м. Одесі; «Юридичні науки: історія, сучасний 

стан та перспективи досліджень», яка проходила 12‒13 травня 2017 року в 

м. Києві. 

Загалом, можна зробити висновок про те, що наприкінці XX ст. – початку 

XXI ст. українськими теоретиками, процесуалістами та фахівцями з інших 

галузей права вивчалися і продовжують досліджуватися права та обов’язки 

таких учасників кримінального провадження, як свідок і потерпілий. 

Монографії, підручники, посібники, окремі наукові статті, кандидатські та 

докторські дисертації присвячені означеній проблематиці. Однак, комплексне 

дослідження підстав і процесуального порядку здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні наразі в Україні відсутнє, що, 

своєю чергою, свідчить про актуальність обраної нами теми наукового пошуку. 

Законодавчо визначено, що саме слідчий суддя приймає остаточне рішення 

про доцільність проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. З огляду на це, окремі висновки 

дисертаційного дослідження спираються на положення дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук Н. В. Глинської («Концептуальні 
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засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних 

процесуальних рішень»), яка акцентує увагу на тому, що в чинному КПК 

міститься низка прогресивних положень в аспекті нормативної регламентації як 

загальних, так і спеціальних питань ухвалення кримінальних процесуальних 

рішень. Однак, вони не повною мірою вирішують «старі» недоліки правової 

технології прийняття кримінальних процесуальних рішень: фрагментарний 

характер регламентації вимог, що ставляться до них; невідповідність форми, 

встановленої законом щодо ряду кримінальних процесуальних рішень, їх 

змісту; недостатня визначеність підстав ухвалення різних рішень і відсутність 

чітких нормативних критеріїв їх обґрунтованості тощо [46, с. 8]. 

Законодавчо визначено, що слідчий суддя є суб’єктом, який відповідно до 

ст. 225 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження 

вирішує питання про проведення допиту свідка, потерпілого у виняткових 

випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань під час досудового 

розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань [113]. З огляду на це логічним було б звернення до з’ясування 

повноважень цього учасника кримінального провадження. 

Зазначимо, що після набуття чинності у 2012 році нового КПК – в 

юридичній доктрині, зокрема в працях В. І. Борисова, Н. В. Глинської, 

Ю. М. Грошевого, І. В. Гловюк, Л. М. Давиденка, О. В. Керевича, 

М. П. Климчука, В. С. Зеленецького, О. В. Капліної, Т. В. Каткової, Л. М. Кирій, 

І. М. Коз’якова, Л. М. Лобойка, В. Т. Маляренка, В. Т. Нора, 

М. А. Погорецького, В. В. Рожнової, Н. М. Сенченко, М. І. Сірого, 

Х. Р. Тайлієвої, Л.В. Черечукіної, В. І. Чорнобука, О. Г. Шило, С. Г. Штогуна, 

М. Є. Шумила, М. С. Цуцкірідзе та інших досліджуються окремі питання, 

пов’язані з процесуальним порядком і формами прийняття суддею 

кримінальних процесуальних рішень на досудовому розслідуванні. Зокрема, 

досліджено процес реалізації повноважень слідчого судді в контексті розгляду 
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клопотань слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, про проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. 

Важливе методологічне значення для з’ясування особливостей визначення 

та реалізації кримінальних процесуальних функцій слідчим суддею мають 

виокремлені В. Т. Нором і М. В. Гузелою їх ознаки: функція має своє 

специфічне завдання в процесі; має процесуальні форми (способи) вирішення; 

існують суб’єкти та процесуальні заходи, за допомогою яких розв’язується 

певне завдання кримінального судочинства [151, с. 22; 59, с. 12]. 

Монографія І. В. Гловюк «Судова діяльність у досудовому провадженні» 

(Одеса, 2008) [48] містить ґрунтовний аналіз сутності судового контролю та 

його співвідношення із судовою діяльністю, правової природи судової 

діяльності у досудовому провадженні, її сутності, співвідношення з 

прокурорським наглядом, меж судової діяльності у досудовому провадженні, 

суб’єкта здійснення цієї діяльності, напрямів і механізму реалізації цієї 

діяльності. Вагомим науковим доробком О. І. Литвинчука є дисертаційне 

дослідження «Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі 

України» (Київ, 2007), де автор з-поміж іншого визначив теоретичні засади 

формулювання поняття процесуального статусу слідчого судді в кримінальному 

процесі, висловив пропозиції щодо його унормування у кримінально-

процесуальному законодавстві [124]. 

Аналіз монографічних і дисертаційних робіт останніх років свідчить про 

достатню розробленість проблем визначення процесуального статусу слідчого 

судді в кримінальному процесі України, з’ясування його повноважень як носія 

функції судового контролю на стадії досудового розслідування. До таких 

комплексних наукових праць слід віднести роботи Т. Г. Ільєвої «Функція 

судового контролю у кримінальному процесі» (Київ, 2014) [82], Р. І. Тракало 

«Судовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного життя» 

(Київ, 2014) [212], С. О. Пшенічко «Повноваження слідчого судді з розгляду та 

вирішення скарг у досудовому провадженні» (Одеса, 2014) [175], О. В. Капліної 
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«Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному 

провадженні» (Київ, 2015) [90], І. Ю. Кайло «Допустимість доказів у 

кримінальному процесі України» (Харків, 2016) [85], Д. Є. Крикливця 

«Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею» (Львів, 

2016) [111], М. А. Макарова «Судовий контроль у кримінальному провадженні» 

(Київ, 2016) [133], А. Ф. Бондюка «Процесуальні основи статусу слідчого судді 

у кримінальному провадженні» (Київ, 2017) [25]. 

Проте у працях цих та інших науковців, виданих після прийняття у 

2012 році КПК України, питання реалізації повноважень слідчим суддею 

залишається недостатньо розкритим, хоча воно є однією з основних складових 

кримінального провадження. Внаслідок ґрунтовного вивчення КПК України та 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» виникає питання про те, що 

становить собою допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. 

З прийняттям у 2012 році нового КПК України та низки інших відомчих 

нормативно-правових актів в Україні були захищені дисертаційні дослідження, 

які висвітлюють окремі питання діяльності слідчого судді на стадії досудового 

розслідування. Насамперед, варто звернути увагу на докторську дисертацію 

О. П. Кучинської «Роль принципів кримінального провадження в механізмі 

забезпечення прав його учасників» (Київ, 2013) [120], яка з-поміж іншого 

визначила структуру механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження та його структурні елементи, охарактеризувала структурні 

елементи механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Важливе значення мають наукові доробки О. В. Панчук, яка у дисертації 

«Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі» (Київ, 2013) 

[161] проаналізувала проблемні питання процесуального статусу свідка, 

розкрила особливості надання правової допомоги свідку під час допиту та 

проведення інших процесуальних дій за його участю. 

О. Г. Дехтяр у своєму дослідженні «Засада безпосередності дослідження 

показань, речей і документів та її реалізація у кримінальному провадженні» 
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(Одеса, 2014) [65] охарактеризувала безпосередність у кримінальному 

провадженні з позиції доказування; визначила особливості реалізації засади 

безпосередності дослідження показань, речей і документів на стадії досудового 

розслідування; розкрила механізм безпосереднього дослідження доказів судом 

першої інстанції; охарактеризувала порядок ухвалення судових рішень на 

основі оцінки особисто сприйнятих фактичних даних. 

А. В. Заклюка у своїй праці «Докази та доказування на стадії досудового 

розслідування» (Київ, 2016) [74] визначив і впорядкував процесуальні підходи 

до оцінювання та перевірки доказів, розглянув основні положення щодо 

доказування обставин кримінального правопорушення сторонами 

кримінального провадження, обґрунтував теоретичні положення судового 

контролю на стадії досудового розслідування тощо. 

Окремим питанням проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України 

присвячене дисертаційне дослідження Д. О. Шингарьова «Забезпечення прав та 

законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового 

розслідування» (Харків, 2017). Автором, зокрема, підкреслюється, що 

принциповою особливістю зазначеного допиту є те, що він, будучи слідчою 

(розшуковою) дією, проводиться слідчим суддею за правилами судового 

допиту. Оцінюючи суб’єктний склад осіб, які можуть бути допитані в порядку 

ст. 225 КПК, науковцем наголошується на безпідставному обмеженні 

законодавцем у цьому праві підозрюваного та експерта. При цьому 

підтримується науковий підхід, згідно з яким правом на звернення з 

клопотанням про проведення допиту слідчим суддею під час досудового 

розслідування в судовому засіданні має бути наділений і потерпілий. 

Акцентується увага на правовій невизначеності процедури зберігання показань, 

отриманих у порядку такого допиту [270]. 

Аналіз зазначених вище наукових праць дозволяє зробити висновок, що 

комплексне дослідження підстав і процесуального порядку здійснення допиту 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні раніше не 

здійснювалось, але окремі складові проведення допиту та одночасного допиту 
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двох чи більше вже допитаних осіб, діяльності суду з перевірки та оцінки 

доказів, реалізації своїх повноважень слідчим суддею ставали предметом 

дослідження окремих учених, а тому результати їхньої роботи потребують 

систематизації, узгодження та удосконалення з огляду на вітчизняні правові 

реалії та особливості кримінальної процесуальної науки на сучасному етапі її 

розвитку. 

Ступінь достовірності пізнавальної діяльності визначається як 

відповідність її результатів «реальному стану речей», що залежить від обрання і 

використання правильного шляху та найбільш адекватних засобів дослідження. 

Саме тому питання методологічного забезпечення є першочерговим для 

теоретичного осмислення в будь-якій предметній сфері [43, с. 12].  

Методи вивчення предмета дисертаційного дослідження є важливою 

складовою методології з’ясування сутності підстав і процесуального порядку 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Термін «метод» (від лат. methodus – прийом, спосіб, метод) незалежно від 

конкретної науки, галузі знань чи навчальної дисципліни означає спосіб, за 

допомогою якого з’ясовується предмет цієї науки, досягається певна мета та 

вирішуються відповідні завдання. Метод як засіб пізнання – це прийом або 

система прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності [29, 

с. 292]. На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на запитання, 

що досліджує та чи інша наука, метод характеризує як саме, за допомогою яких 

способів, засобів і прийомів це відбувається [43, с. 218]. У науці метод – це 

шлях, що веде до раціональної, а відтак – зрозумілої та контрольованої відповіді 

на питання теоретичного пізнання або практичного досвіду, або пошуку меж 

цього пізнання [269, с. 10]. 

Об’єкт, предмет, мета та завдання дисертаційної роботи зумовлюють 

вибір методів і методології дослідження. Вважається за необхідне здійснити 

характеристику методології дисертаційного дослідження, розглянувши окремі 

групи методів і підходи правової науки, виходячи з їх застосування для 

виконання поставлених задач. Необхідність розробки методології дослідження 



34 

підстав і процесуального порядку здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування у судовому засіданні в Україні зумовлюється постійною 

потребою всебічного вивчення сутності цього правового явища та перспектив 

його подальшого розвитку в майбутньому. 

У буквальному значенні слово «методологія» (від лат. methodus – метод, 

logos – вчення) означає вчення про метод. Протягом багатьох століть поняття 

«методологія» зазнало трансформації, що зумовило різні підходи до його 

тлумачення. Сучасне наукознавство теж не є винятком з цього правила. Одні 

автори інтерпретують методологію науки як її філософську, світоглядну 

сторону, інші ототожнюють методологію з діалектикою, історичним 

матеріалізмом, загальнотеоретичними проблемами; треті вважають, що 

методологія – це самостійна галузь наукового знання, яка виходить за межі 

філософського аналізу та є вченням, наукою про метод і методику; четверті 

заперечують за методологією статус самостійної науки, розглядаючи її як 

систему принципів, методів і логічних прийомів наукового пізнання [207, с. 39]. 

Складність сучасних соціальних процесів, багатовимірність суспільних 

взаємозв’язків потребують міждисциплінарного, комплексного характеру. 

Комплексність як методологічний атрибут, науково-організаційний принцип 

правового пізнання є відображенням цілісності правової реальності, 

взаємозв’язків і взаємозалежностей усіх її аспектів і властивостей [278, с. 6].  

На нашу думку, в контексті розгляду головної ознаки реалізації прав 

учасників кримінального провадження – створення сприятливих умов, 

зазначимо, що сприятливі умови в юридичній літературі дістали назву 

«гарантії», які є складовою механізму забезпечення прав і свобод людини. 

Універсальний характер прав і свобод людини визначає ту обставину, що вони є 

предметом дослідження всіх галузей суспільствознавства та ряду правових 

наук, кожна з яких визначає певну галузь життєдіяльності людини. 3 

удосконаленням системи прав і свобод людини суспільство пов’язує вирішення 

ряду внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань. Для юридичних наук 

«гарантії прав людини» та їх складові є одними з найбільш значущих категорій, 
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які мають значну питому вагу і місце в її предметі, а також у предметах 

більшості юридичних наукових дисциплін [119, с. 4]. 

У галузевих і спеціальних юридичних науках досліджуються ті аспекти 

забезпечення прав особи, які належать до предмета відповідної наукової 

дисципліни і можуть бути вирішені за допомогою використання властивої їй 

методології: свободи людини і громадянина складають інститут 

конституційного права, який містить норми, що визначають взаємини держави і 

особи [27, с. 17]. У науці кримінального процесу – гарантії прав та інтересів 

особи разом із гарантіями ефективної діяльності органів, які ведуть 

кримінальний процес, у своїй сукупності утворюють засоби ефективного 

функціонування кримінального процесу в цілому [119, с. 4]. До того ж, 

конституційні та процесуальні гарантії учасників провадження пов’язані між 

собою і складають єдину систему [99, с. 102]. 

Застосування системи різних методів дає змогу істотно підвищити 

верифікованість, достовірність і результативність отримання даних, з’ясувати 

особливості реалізації гарантій учасниками кримінального провадження під час 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. 

Варто зауважити, що методи дослідження не є єдиними складовими 

методології, це також об’єднання правових теорій, понять і принципів. Своєю 

чергою, теоретичні поняття як засоби пізнання, спрямовані на пояснення 

правових явищ, виявлення їхніх нових властивостей, є способом отримання 

нових наукових результатів для збагачення знань. Науковий пошук базується на 

таких засадах, як об’єктивність, всебічність, конкретність, істинність, 

плюралізм. 

Різні наукові підходи до визначення методології є логічними з позиції 

окремого автора, проте за необхідне вважається виокремити ті, котрі є найбільш 

доцільними у межах дослідження проблеми підстав і процесуального порядку 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. Передусім варто звернутись до основи – 
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загальнофілософських методів. 

Загальнофілософські методи – це прийоми, які є універсальними за своїм 

змістом і визначають загальну стратегію пізнання. Вони прокладають шлях до 

правильного наукового пізнання предмета дослідження, розуміння сутності та 

закономірностей його функціонування. З їх допомогою здійснюється перехід від 

конкретного до загального, від поверхневого до глибинного, зрозуміти зв’язок 

залежностей між явищами та сутностями і таким чином отримати істинні 

знання. Загальнофілософські методи пізнання потребують послідовного та 

логічного викладу, оскільки вони обґрунтовуються через логічний аналіз 

загальних формальних властивостей цієї предметної сфери. 

Традиційно до загальнофілософських методів пізнання належить 

діалектичний (грецьк. dialektikos – «мистецтво вести бесіду, спір») метод 

пізнання, заснований на вченні про найзагальніші закономірні зв’язки 

становлення, розвиток буття та пізнання, метод творчого, пізнавального 

мислення [60, с. 118]. Він допомагає всебічно проаналізувати явища, виявити їх 

ознаки, зміст, форму, знайти способи взаємодії з зовнішнім середовищем тощо. 

Відповідно до вимог діалектики, усі кримінальні процесуальні правовідносини 

варто розглядати у взаємному зв’язку між собою та суспільним життям, у їх 

взаємодії та взаємовпливах. Їх вивчають у динаміці, на основі таких законів та 

категорій діалектики як причина і наслідок, зміст і форма, сутність і явище, 

загальне і одиничне, абстрактне і конкретне тощо [60, с. 120]. 

Використання діалектичного методу пізнання забезпечило швидке 

накопичення теоретично та практично значущої інформації про тлумачення 

правових норм, які регулюють кримінальні процесуальні правовідносини, що 

визначають підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні. За допомогою діалектичного 

методу вивчаються усі сторони явища, всебічність виявляється у використанні 

різних методів для дослідження усіх його аспектів, а взаємозв’язок полягає у 

дослідженні «допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні» 

разом з такими правовими категоріями, як права та обов’язки учасників 
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кримінального провадження, заявлення клопотань, повноваження слідчого, 

прокурора, слідчого судді, дослідження доказів [192, с. 105–116]. 

У роботі також було застосовано аналітичний підхід, використання якого 

спрямоване на пізнання таких правових явищ, як «допит на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні», «слідчий суддя», «свідок», «потерпілий», 

«небезпека для життя і здоров’я» з точки зору їх відповідності метафізичним 

началам через з’ясування значення слів, пояснення фундаментальних 

кримінальних процесуальних понять, аналіз юридичних термінів таким чином, 

щоб показати їх логічний взаємозв’язок. 

Проблеми тлумачення у філософії досліджуються через герменевтику. 

Герменевтика (від грецьк. hermeneutike – «мистецтво тлумачити») – це 

сукупність пізнавальних засобів, вчення про операції, які необхідно здійснити 

для ефективного розуміння певного тексту [180, с. 97]. Юридична 

герменевтика – наука про розуміння, роз’яснення змісту, закладеного 

законодавцем у текст нормативно-правового акта, завдання якої – 

методологічно забезпечити перехід від розуміння змісту правової норми до 

роз’яснення її сутності. Такий перехід є процесом пізнання, результатом якого є 

знайдення єдиного правильного варіанту інтерпретації загальноправових 

приписів відносно конкретної правової ситуації [42]. Герменевтичний метод 

використано у роботі під час роз’яснення норм КПК України, які 

регламентують процесуальний порядок заявлення та вирішення клопотань 

сторонами кримінального провадження (ст. 225), процедуру допиту особи 

(ст. ст. 224‒226), поняття та зміст повноважень слідчого судді щодо захисту 

прав, свобод та інтересів людини (п. 18 ч. 1 ст. 3, ст. 166, ст. 225, ч. 2 ст. 234, ч. 2 

ст. 237, ч. 5 ст. 240 КПК та ін.). 

Загальнофілософські методи тісно пов’язані із загальнонауковими 

методами пізнання, які є своєрідною проміжною ланкою між філософією та 

спеціально-науковими знаннями та його методами. 

Серед загальнонаукових методів, насамперед, був застосований 

історичний метод, який дає змогу дослідити виникнення, формування та 



38 

розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей. За 

допомогою цього методу було досліджено процес становлення, розвитку та 

функціонування інституту дослідження доказів судом на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні у правових системах різних 

держав, вивчено історичні передумови такої діяльності. Історичний метод 

допоміг відстежити динаміку дослідження доказів судом на стадії досудового 

розслідування на різних етапах державотворчого процесу України. 

За допомогою формально-логічного методу, який відображає зміст 

досліджуваного об’єкта у вигляді раціональної конструкції, було уточнено 

понятійний апарат, використаний у дисертаційному дослідженні. 

Використання аналізу (грецьк. аnalysis – «розкладання») сприяло 

виділенню складових частин здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, виявлено його внутрішню конструкцію. 

Загальне ж уявлення про процесуальний порядок здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні було сформовано за допомогою 

синтезу (грецьк. synthesis – «з’єднання, складання») на основі отриманих раніше 

даних на стадії аналізу. 

Використання методів цієї групи дало можливість визначити підстави та 

процесуальний порядок здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні через поєднання теорії та 

практики, дозволило підкреслити вагому роль теоретичних розробок питань 

гарантій учасників кримінального провадження, розкрити системний характер 

процесу допиту свідка і потерпілого за наявності достатніх підстав, виділити 

окремих його учасників та охарактеризувати взаємодію між ними, визначити 

зміст повноважень слідчого судді щодо отримання показань у кримінальному 

провадженні. 

Важливе місце серед загальнонаукових методологічних підходів займає 

системний підхід, який є універсальним інструментом пізнавальної діяльності, 

незамінний при дослідженні складних динамічних цілісностей, що передбачає 
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розгляд правових явищ як цілісних систем, що мають внутрішню будову, а 

також взаємозв’язків між ними та іншими інститутами. 

За допомогою таких методів системного підходу, як структурний та 

функціональний, охарактеризовано місце і роль слідчого судді у здійсненні 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні, визначено умови та підстави допиту свідка, потерпілого (у т. ч. 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб) на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, з’ясовано правові наслідки допиту в 

порядку ст. 225 КПК України. Застосування означених методів уможливило 

з’ясування не лише системного змісту поняття «допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні», а й сфери дії законодавства щодо 

правового регулювання підстав і процесуального порядку його здійснення. 

Системний підхід також є обов’язковим, коли з’ясовується взаємозв’язок 

проектних положень, що пропонується внести до нормативно-правових актів, із 

чинними положеннями для запобігання суперечностям і неузгодженостям 

правових норм. А також, як наголошує Н. М. Оніщенко, системний підхід 

виявляється у взаємозв’язку та взаємодії законодавчих актів, узгодженні 

кожного нового законодавчого акта з конституційними нормами, актами своєї 

та інших галузей права, а також із тими, що передбачають юридичну 

відповідальність за порушення чинного законодавства [153, с. 82]. 

Близьким до системного є структурно-функціональний підхід, який 

полягає у виділенні в системних об’єктах структурних елементів (компонентів, 

підсистем) і визначенні їх ролі (функцій) у системі. Елементи та зв’язки між 

ними створюють структуру системи. Водночас кожний з елементів має свою 

функціональну спрямованість. Стосовно проблематики гарантій прав 

потерпілого та свідка під час досудового розслідування структурно-

функціональний підхід відіграє значну роль при виділенні та характеристиці 

системи суб’єктів кримінального процесу взагалі та тих із них, на яких 

покладається обов’язок з реалізації прав цих суб’єктів на стадії досудового 

розслідування. До них можна віднести таких учасників кримінального 
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провадження як слідчий, прокурор, слідчий суддя та захисник. 

Останню групу складають спеціальні методи емпіричного дослідження 

правових явищ, до якої входять порівняльно-правовий, формально-догматичний 

та прогностичний методи.  

Порівняльно-правовий метод загалом використовується для з’ясування 

спільного та відмінного між правовими явищами в межах однієї або кількох 

правових систем шляхом їх порівняння, розрізнення за певною ознакою або 

властивістю. Порівняльно-правовий метод був використаний нами для 

зіставлення наукових підходів щодо розуміння таких явищ, як «судовий 

контроль», «права і законні інтереси свідка та потерпілого» «допит на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні», виявлення переваг і недоліків 

кожного з них, визначення спільних та відмінних рис. 

У даному дисертаційному дослідженні цей метод застосовувався, 

передусім, в процесі порівняння норм кримінального процесуального права 

України та іноземних держав у частині дослідження доказів судом на стадії 

досудового розслідування, що дало можливість запропонувати корисні для 

кримінальної процесуальної науки пропозиції. Крім того, можна виділити такі 

елементи порівняльно-правового методу, як: вивчення різноманітних 

нормативно-правових документів з питань регулювання підстав та 

процесуального порядку здійснення допиту судом на стадії досудового 

розслідування; опанування прийомів їх зіставлення та їх оцінка; використання 

способів відображення та сприйняття зазначених нормативно-правових масивів 

у тих чи інших правових системах; знання загальних тенденцій і 

закономірностей дослідження доказів судом на досудовому розслідуванні. 

Посилення значення порівняльно-правового методу пов’язане з процесом 

інтеграції України у світове співтовариство. 

Особливе значення для дослідження підстав і процесуального порядку 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні має 

також формально-догматичний метод. Цей метод є традиційним, властивим 

кримінальній процесуальній науці, бо виходить з її природи, оскільки 
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формальність є невід’ємною властивістю права. 

Формально-догматичний метод передбачає пізнання правого явища на 

основі догматичного сприйняття інформації, що міститься у правовій нормі та 

нормативно-правовому акті загалом. З його допомогою було здійснено 

тлумачення окремих юридичних термінів за допомогою таких прийомів, як 

аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрагування, що дозволило визначати 

поняття та їхні ознаки у стислих положеннях. Використання даного методу 

дозволило сформулювати такі поняття, як «правові та фактичні підстави 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні», «небезпека для життя і здоров’я» та ін. Крім того, 

застосування формально-догматичного методу вважаємо результативним у 

контексті формулювання пропозицій до КПК України щодо уточнення підстав 

та процесуального порядку здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Слід підкреслити особливе значення застосування спеціально-юридичного 

методу, сутність якого полягає в описі явищ дійсності за допомогою юридичної 

термінології, висвітленні діяльності сторони захисту, обвинувачення, слідчого 

судді з точки зору юридичних моделей поведінки, з позицій законного або 

протиправного, обов’язкового або можливого. В ході такого опису відбувається 

реконструкція фактів та явищ правової дійсності, їх юридична оцінка, 

виявляються тенденції та закономірності кримінальної процесуальної практики, 

вдосконалюється юридична термінологія [60, с. 223]. 

Зокрема, цей метод застосовувався для з’ясування правової природи 

тлумачення процесуальних повноважень слідчого судді з допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, 

визначення особливостей практики застосування норм КПК України, що 

визначають підстави та процесуальний порядок допиту в порядку ст. 225 КПК 

України, формування окремих дій суб’єктів кримінального провадження під час 

виконання цієї процесуальної дії. 

Прогностичний метод дозволив визначити, передусім, виявлення 
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тенденцій (від лат. tendentia – прагну, прямую), тобто основних напрямів 

розвитку вітчизняного законодавства щодо гарантування прав свідка й 

потерпілого та особливості їх формування на основі світового досвіду. 

Під прогнозуванням у загальновизнаному значенні розуміють процес 

підготовки науково обґрунтованих оціночних суджень (міркувань) про 

можливий стан відповідного об’єкта (суспільство, економіка, політика, правова 

система тощо) у майбутньому, що поєднують у собі два елементи – 

передбачення і пропонування [149, с. 22–24]. 

Статистичний метод застосовувався під час вивчення та узагальнення 

слідчої та судової практики застосування норм кримінального процесуального 

законодавства, які регламентують підстави та процесуальний порядок допиту 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. На 

основі отриманих даних було зроблено відповідні висновки про стан розгляду 

та вирішення клопотань про допит в порядку ст. 225 КПК України. 

Наявність даних соціологічних опитувань – предмет опрацювання 

науковців, які після їхнього аналізу роблять висновки та формулюють 

пропозиції з підвищення ефективності окремих правових норм, інститутів у 

різних галузях права. Застосування соціологічного методу у цьому 

дисертаційному дослідженні видається логічним для дослідження та аналізу 

правозастосовної практики України з питань з’ясування ефективності дієвості 

засобів і механізму здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Підсумовуючи, слід зробити висновок про те, що сукупність різнобічних 

за своїм змістом і характером пізнавальних завдань, специфіка досліджуваного 

предмета зумовили необхідність використання всього комплексу 

вищезазначених методів, які збагачують один одного, а у своїй сукупності 

дають цілісне сприйняття, що і дозволило забезпечити обґрунтованість 

отриманих висновків і рекомендацій. 
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1.2 Зарубіжний досвід дослідження доказів судом на стадії досудового 

розслідування у кримінальному провадженні 

 

Прагнення України до європейської інтеграції та приведення 

кримінального процесуального законодавства до загальновизнаних 

міжнародних вимог викликають необхідність переосмислення багатьох 

положень кримінального процесу. Цілком закономірно, що захист прав, свобод і 

законних інтересів осіб, які залучаються до кримінального судочинства, в 

сучасних умовах неможливо забезпечити без урахування зарубіжного досвіду у 

цій галузі. За умов перебудови кримінального процесу України у світлі 

міжнародних і європейських стандартів важливу роль відіграє використання 

зарубіжного досвіду. Прийняття у 2012 р. КПК України стало головним етапом 

в адаптації кримінального процесуального законодавства до зазначених 

стандартів і взаємопроникненні процесуальних інститутів з урахуванням 

досвіду розвинених правових систем [122, с. 178]. 

Є очевидним, що можна вести мову про необхідність наближення до 

загальновизнаних правових надбань держав світового та європейського 

співтовариства і галузевого законодавства як України, так і інших держав, які 

називають себе правовими. Серед таких галузей кримінально-процесуальне 

право займає особливе місце, адже, у першу чергу, основним завданням 

кримінального судочинства відповідно до чинного КПК України є охорона прав 

і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь [185, 

с. 19]. 

Особливо необхідною видається імплементація окремих положень 

зарубіжного законодавства у вітчизняну правову систему. Проте, як слушно 

зазначає К.Є. Лисенкова, важливо не лише імплементувати у національне 

законодавство декларативні положення міжнародних нормативно-правових 

актів щодо функціонування демократичної незалежної справедливої судової 

влади в Україні, а враховувати необхідність розв’язання цілого комплексу 

актуальних питань правосуддя [122, с. 179]. Насамперед, це стосується правової 
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регламентації дослідження доказів судом на стадії досудового розслідування у 

кримінальному провадженні, адже має місце безпрецедентна до моменту 

прийняття КПК України 2012 року практика – залучення слідчого судді до 

безпосередньої участі у збиранні та перевірці доказів на стадії досудового 

розслідування. Процедура допиту особи слідчим суддею на стадії досудового 

розслідування є абсолютною новелою для вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства, оскільки попередні КПК не передбачали 

можливості проведення такого різновиду допиту взагалі. 

Принагідно зазначимо, що загальновизнаною є класифікація правових 

систем світу на: 1) романо-германський тип (країни континентальної Європи: 

Італійська Республіка, Французька Республіка, Королівство Іспанія, 

Португальська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Австрійська 

Республіка, Швейцарська Конфедерація та ін.); 2) англо-американський тип 

(Англія, Північна Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, деякою 

мірою - колишні колонії Британської імперії (нині 36 країн є членами 

Співдружності) та ін.); 3) змішаний тип; 4) релігійно-традиційний тип [95, 

с. 528]. 

На врахуванні позитивного європейського досвіду під час розроблення та 

вдосконалення окремих інститутів кримінального процесу України 

наголошують й відомі вітчизняні вчені-процесуалісти й практики [9, с. 15; 166, 

с. 242; 280, с. 35; 3, с. 55]. Адже, національне законодавство часто враховує 

досвід розвинутих країн для власного удосконалення та усунення прогалин. Тож 

корисним є навчання на чужих помилках. 

Безперечно, розвинені країни мають свої особливості щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій, що зумовлено індивідуальними факторами 

функціонування держави. Наша ж країна при розробці нового КПК врахувала 

позитивний європейський досвід, маючи на меті удосконалити порядок 

проведення окремих процесуальних дій. 

З огляду на вищевикладене зупинимося більш детально на порівняльному 

аналізі норм зарубіжних країн щодо правового регулювання здійснення допиту 
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на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, умов і підстав такого 

виду допиту, наслідків його проведення для учасників кримінального 

провадження на судових стадіях тощо. При цьому, ми вважаємо за необхідне 

дослідити особливості реалізації повноважень слідчого судді на стадії 

досудового розслідування в англо-американській та романо-германській 

правових системах. Також, зважаючи на те, що кримінальний процес України 

тривалий час формувався під впливом радянської системи та був схожим із 

кримінальним процесом колишніх країн СРСР, доцільно вивчити особливості 

реалізації повноважень суду у досудовому кримінальному провадженні 

зазначених  країн.  

Вітчизняний кримінальний процес найчастіше розглядається як 

континентальний і типологічно наближений до німецького та французького. 

Разом з тим науковцями визнається наявність у ньому процесуальних 

інститутів, які за своєю правовою природою належать до англо-американської 

системи судочинства [210, с. 323]. Так, функцію правосуддя у досудовому 

провадженні Англії виконують нижчі суди або суди першої ланки, які ще 

умовно називають мировими або магістратськими судами. Їхня участь у 

досудовому провадженні полягає у прийнятті рішень щодо застосування заходів 

примусу до обвинувачених. Майже всі такі заходи контролюються судом 

шляхом видання судового наказу [87, с. 26–27]. 

Кримінальний процес Сполучених Штатів Америки (далі – США) за своєю 

формою також є змагальним, основним джерелом кримінально-процесуального 

права, як і в Англії, є судова практика. Для стадії поліцейського (позасудового) 

розслідування США характерні такі риси: суб’єктом його проведення, в 

основному, є поліція; зміст її діяльності складають розвідувальні та пошукові 

дії; суд відіграє епізодичну роль, пов’язану із застосуванням заходів 

процесуального примусу [87, с. 27]. 

У США пасивність суду у збиранні доказів розуміється як один з 

основних і необхідних елементів змагальності, однак Федеральними правилами 

доказування США закріплено повноваження суду з дослідження доказів. 
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Зокрема, правило 614 (а) передбачає: суд може на свій розсуд або за 

пропозицією сторони викликати свідка, і всі сторони в такому випадку 

наділяються правом перехресного допиту такого свідка, правило 614 (b) - суд 

може допитати свідка як викликаного ним самим, так і стороною. 

На прикладі аналізу кримінально-процесуального законодавства Англії та 

США можна зробити висновок, що англосаксонську правову систему на стадії 

досудового розслідування характеризують такі змагальні елементи, як: 

можливість збирання доказів, на підставі яких вирішується справа, мають як 

обвинувач, так і обвинувачений; потерпілий може самостійно порушувати 

кримінальне провадження та підтримувати державне обвинувачення; 

можливість адвоката вести паралельне розслідування; вирішення питання 

пред’явлення обвинувачення лише судом; обрання запобіжного заходу судом; 

можливість обміну обвинувачем і захисником всіма доказами на етапі розкриття 

матеріалів; оскарження в суді відмови обвинувача у розкритті матеріалів. 

Загалом, дослідження досвіду правової регламентації діяльності судових 

органів на стадії досудового розслідування в державах із романо-германським 

типом правової системи свідчить про те, що вітчизняному кримінальному 

процесу хоча й притаманні його окремі елементи, усе ж говорити про 

безпосередню участь суду у допиті на етапі досудового дослідження матеріалів 

не доводиться. 

Першою з країн, у якій було прийнято новий «пострадянський» КПК, є 

Республіка Узбекистан (1994 р.). У 1997 р. новий КПК прийнято у Республіці 

Казахстан, у 1998 р. – у Вірменії та Грузії, у 1999 р. – у Республіках Білорусь та 

Киргизстан, у 2000 р. – в Азербайджанській Республіці, у 2001 р. – у Російській 

Федерації, у 2003 р. – у Республіці Молдова; у 2005 р. – в Естонській 

Республіці, у 2009 р. – у Республіках Туркменістан і Таджикистан [202, с. 558]. 

У кримінально-процесуальному законодавстві країн колишнього СРСР та 

європейських країн по-різному визначаються судові органи, уповноважені брати 

участь на досудовому провадженні. Наприклад, у кримінальному процесі 

Французької Республіки функціонують і слідчі судді, й судді по свободах та 
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ув’язненню. У Федеративній Республіці Німеччини (далі – ФРН) судові 

повноваження при проведенні дізнання покладаються на суддю-дізнавача. 

Посада слідчого судді існує в КПК Латвійської Республіки та Італії. Суддя по 

кримінальному переслідуванню передбачений за положеннями КПК Республіки 

Молдова. У КПК Литовської Республіки та Республіки Казахстан закріплено 

статус судді досудового провадження [218, с. 897–898; 109]. Кримінальний 

процесуальний кодекс Російської Федерації (далі – РФ) передбачає інститут 

судового контролю, однак не передбачає такого суб’єкта кримінального 

процесу, як слідчий суддя [101].  

Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Молдова регламентує 

повноваження такого суб’єкта, як суддя з кримінального переслідування, який 

наділений функціями кримінального переслідування, а також судового 

контролю за процесуальними діями, що здійснюються в ході кримінального 

переслідування (п. 24 ч. 1 ст. 6) [110]. 

За останні роки все більше правників звертають свою увагу на те, як 

подібні проблеми вирішуються у передових країнах європейської та світової 

співдружності, з багатими культурними, соціальними та правовими традиціями. 

До таких по праву належать Французька Республіка, ФРН, Бельгія, де 

забезпеченню прав і законних інтересів суб’єктів кримінального судочинства 

приділяється особлива увага та кримінально-процесуальне право якої є чи 

найстабільнішим у Європі [186, с. 14]. Активна роль суду у доказуванні 

характерна й для кримінального провадження Австрії, Данії, Ліхтенштейну. 

Ще до кодифікації французького кримінального процесу (до прийняття 

Кримінально-процесуального кодексу 1808 року) у Французькій Республіці та 

частині ФРН діяли судді, які відповідали за розслідування, дослідження доказів 

та формулювання остаточного обвинувачення [23, с. 10]. Зауважимо, що на 

сьогодні попереднє слідство у Французькій Республіці становить собою 

поєднання слідчої (розшукової) і юрисдикційної (судової) діяльності в першій 

інстанції. Це має значення при вирішенні питання про межі прав сторін на 

оскарження рішень слідчого судді, оскільки всі процесуальні дії й процесуальні 
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акти слідчого судді поділяються на адміністративні та юрисдикційні. Функцію 

розслідування злочинів у Французькій Республіці здійснюють слідчий суддя, 

поліція і жандармерія. Контролює діяльність слідчих суддів слідчий орган, в 

роботі якого беруть участь судді апеляційного суду. Відповідно до ч. 1 ст. 80 

КПК Французької Республіки слідчий суддя може провадити розслідування 

лише відповідно до подання окружного прокурора. 

Слідчий суддя Французької Республіки уповноважений здійснювати 

наступне: проводити всі слідчі дії, які він вважає необхідними для встановлення 

істини, або дати письмове доручення посадовим особам судової поліції чи 

судовим магістратам про проведення необхідних слідчих дій (за винятком 

допитів обвинуваченого й очних ставок за його участі); під час першої явки 

обвинуваченого встановити його особу, повідомити про діяння, яке йому 

інкримінується, та роз’яснити право на відмову від давання показань; 

роз’яснити обвинуваченому право мати захисника або самостійно його 

призначати; допитувати обвинуваченого; видавати мандати про явку, на привід, 

на затримання або арешт обвинуваченого [146, с. 157‒158]. Також КПК 

Французької Республіки (ст. 82-1) передбачено можливість сторони під час 

слідства направляти слідчому судді письмове і мотивоване клопотання про 

проведення допиту, допиту будь-якого свідка або очної ставки. У разі 

задоволення такого клопотання, слідчий суддя зобов’язаний провести такий 

допит протягом 30 діб з моменту отримання відповідного клопотання [252]. 

Загалом слід зазначити, що, на відміну від України, у Французькій Республіці 

він є самостійним при здійсненні слідства, не пов’язаний висновками 

прокуратури й не обмежений зібраними доказами [23, с. 148–151]. 

Досліджуючи процесуальний статус слідчого судді, А. Ф. Бондюк дійшов 

висновку, що найбільш близькою до вітчизняної є діяльність суду у досудовому 

кримінальному процесі ФРН. Однак, слід враховувати, що інститут слідчого 

судді знаходиться в кримінальному процесі даної країни досить тривалий 

період, та розвивався з її судовою системою в нерозривному зв’язку. Україна на 

сьогоднішній день володіє судовою системою, яка усе ще не зжила певних рис 
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радянського права і держави, для якої наділення суду повноваженнями на стадії 

досудового розслідування не було характерне в такому обсязі [25, с. 10]. 

Кримінально-процесуальне право ФРН є одним із найстабільніших у 

Європі. Кримінальний процесуальний кодекс ФРН, прийнятий у 1887 р., і нині 

діє в редакції від 07 квітня 1987 р. Німецький кримінальний процес має значну 

подібність з французьким. Більше того, до 1975 року попереднє розслідування у 

ньому провадилося за французькою моделлю у формі поліцейського дізнання та 

попереднього слідства, здійснюваного судовим слідчим. Діяльність суду у 

німецькому досудовому провадженні – на відміну від англійського та 

американського процесу – не обмежується питаннями застосування заходів 

примусу поліцією і прокуратурою (санкціонування, давання згоди, винесення 

постанови). Так, суд може проводити слідчі дії (допити, огляди) за клопотанням 

прокуратури або без нього для забезпечення допустимості використання доказів 

у судовому розгляді. Фактично йдеться про повноваження, подібні до 

повноважень слідчого судді, інститут якого було запозичено з французького 

кримінального процесу, що колись існував у Німеччині. Причому цікаво, що суд 

не може відмовитися від задоволення клопотання прокуратури. Тобто, в ході 

досудового провадження у Німеччині є два автономні центри прийняття рішень: 

прокуратура (порушення справи та державне обвинувачення) і суд 

(застосування примусових заходів і закриття провадження). Процесуальні 

відносини між ними переважно однорангові, з певними обмеженнями для 

прокуратури [198, с. 49–51]. 

Варто зазначити, що до 1975 року у кримінальному процесі ФРН існував 

такий вид судової діяльності, як попереднє розслідування справи слідчим 

суддею, що дублювало дізнання, проведене поліцією, або попереднє слідство, 

проведене прокуратурою [147, с. 48], а на сьогодні слідчий суддя може брати 

участь у провадженні дізнання, наприклад, шляхом проведення допитів свідків. 

При цьому, особливо значне обмеження основних прав може бути застосоване 

лише судом [52, с. 42]. У деяких невідкладних випадках таке рішення може 

прийматися одноособово прокурором [200]. 
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У ФРН за необхідності проведення слідчих дій, що передбачають 

застосування примусу, прокурор звертається з клопотанням до дільничного 

суду, у районі котрого буде проводитися слідча дія (ст. 162 КПК ФРН) [52]. 

Згідно з ч. 2 ст. 162 КПК ФРН слідчий суддя, розглядаючи клопотання про 

санкціонування проведення слідчої дії, повинен дослідити, чи вона дозволена 

законом, враховуючи при цьому обставини справи. У невідкладних випадках 

слідчий суддя може вжити відповідних заходів і без попереднього клопотання 

прокурора (ст. 165 КПК ФРН), коли останній, наприклад, недоступний. Суддя 

діє тоді як запасний прокурор [52]. 

Загалом за КПК ФРН слідчий суддя уповноважений проводити всі слідчі 

дії (ст. 162), які він вважає за необхідне для встановлення істини, або дати 

письмове доручення посадовим особам судової поліції або судовим магістратам 

про проведення необхідних слідчих дій (за винятком допитів обвинуваченого та 

очних ставок з його участю) [146, с. 157, 158], у тому числі й без клопотання 

прокурора (ст. 165). При цьому, у судовому розгляді можуть бути оголошені 

пояснення підсудного, які містяться у судовому протоколі його допиту (ст. 254); 

крім того, допит свідка, експерта, одного із підсудних може бути замінений на 

оголошення протоколу його допиту, раніше проведеного суддею (ст. 251) [52]. 

Поділяємо точку зору В. І. Самарина, що така норма варта запозичення, 

оскільки частково сприяє неможливості заперечення обвинуваченим своїх 

свідчень, що він давав у попередньому розслідуванні [187, с. 48]. 

У Бельгії слідчий суддя провадить досудове слідство у найбільш 

резонансних справах (5 відсотків від усіх справ). Відзначається, що участь 

слідчого судді надає провадженню більшої змагальності та сприяє залученню 

сторони захисту, порівнюючи з провадженням, яке веде прокурор, адже перед 

слідчим суддею можна клопотати про ознайомлення з матеріалами провадження 

чи проведення додаткових слідчих дій. Загалом слідчий суддя у Бельгії може 

розпорядитися про проведення практично усіх слідчих дій, які вважатиме 

необхідними [94, с. 2–3]. Слідчий суддя може розпочати слідство лише на 

підставі запиту прокурора, а в подальшому не може вийти за межі цього запиту 
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та розслідувати обставини іншого злочину, навіть пов’язаного із вказаним у 

запиті. За законом слідчий суддя наділений загальною компетенцією щодо 

розслідування злочинів, а практично дає вказівки органам поліції про 

проведення слідчих дій. Він уповноважений давати вказівки органам поліції про 

проведення слідчих дій, керувати досудовим слідством і видавати ордер на 

арешт чи обшук. Таким чином, слідчий суддя поєднує в собі дві функції: 

функцію слідчого та функцію судді під час обрання запобіжного заходу [198, 

с. 12‒13], а його рішення може оскаржити лише прокурор [198, с. 71]. 

Звичайно, задіяний суддя й у дослідженні доказів, наданих сторонами. 

Однак, процедура безпосереднього допиту судовою інстанцією особи на етапі 

досудового дослідження обставин справи в англосаксонській правовій системі 

не передбачена. Натомість, не викликає заперечень те, що континентальна 

модель інституту слідчих суддів, до якої належить і українська модель, на 

відміну від англосаксонської, «характеризується тим, що слідчий суддя 

наділений досить широкими повноваженнями саме на досудовому 

провадженні» [55, с. 18]. 

Проведене дослідження участі суду на стадії досудового розслідування 

крізь призму захисту прав людини за кримінально-процесуальним 

законодавством країн романо-германської правової сім’ї на прикладі 

Французької Республіки, ФРН та Бельгії вказує на певну обмеженість сфери 

впливу суду на хід досудового розслідування, порівняно з його сучасною 

діяльністю за КПК України. Вивчення законодавства вищеперерахованих 

держав свідчить, що порядок проведення досудового розслідування в них 

наближений до вітчизняного, однак у кожній країні він має свої особливості, які 

також стосуються реалізації повноважень судом на стадії досудового 

розслідування. Також слід констатувати, що далеко не всі законодавства держав 

романо-германської та англо-американської правових систем містять 

положення, які регламентують процесуальний порядок допиту на стадії 

досудового розслідування слідчим суддею, а ті, які передбачають таку 

процедуру, мають суттєві відмінності від вітчизняної. 
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Передбачаючи процедуру проведення допиту слідчим суддею на стадії 

досудового розслідування, вітчизняний законодавець виходив не стільки із 

можливості «компенсувати» (в розумінні відновлення), а скільки із необхідності 

своєрідного «депонування» показань, наданих слідчому судді під час 

досудового розслідування [10, с. 33], оскільки такі показання вже можуть 

досліджуватися в ході судового розгляду та ними можуть обґрунтовуватися 

висновки суду [270, с. 221–122].  

Положення КПК, що регламентують проведення допиту слідчим суддею, 

спрямовані не на «компенсацію» діяльності слідчого, прокурора та судді, а на 

забезпечення умов для отримання від учасників кримінального провадження 

показань, саме на стадії досудового розслідування, які будуть наділені 

властивостями належності, допустимості та достовірності, однак, при цьому – 

не будуть безпосередньо сприйматися судом, що здійснюватиме судовий 

розгляд у кримінальному провадженні, через існування обставин, визначених 

ст. 225 КПК [270, с. 137]. Як слушно зазначається у кримінальній процесуальній 

літературі, сутність депонування показань полягає зовсім не в тому, що 

функцію особи, яка допитує, виконує не дізнавач, слідчий або прокурор, а 

суддя. Його сенс полягає в досудовому допиті за правилами судової процедури, 

за участі сторін, в умовах змагальності, із застосуванням правил перехресного 

допиту, з урахуванням особливостей фіксації показань в суді і т. ін. [168, 

с. 152‒153]. 

Досліджуючи особливості реалізації слідчим суддею повноважень щодо 

участі в кримінальному процесуальному провадженні, неможливо оминути 

питання щодо меж активності даного суб’єкта на стадії досудового 

розслідування. 

Аналіз процесуальних особливостей проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування на теренах колишнього 

СРСР розпочнемо зі з’ясування переліку суб’єктів, які реалізують надані їм 

права під час проведення такого особливого виду допиту. При цьому 

зауважимо, що серед країн колишнього СРСР термін «депонування» показань 
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використовується законодавцем Естонії (ст. 69.1 КПК) та Республіки Казахстан 

(ст. 217 КПК) [108; 109]. 

Кримінальний процесуальний кодекс Грузії визначає, що за наявності 

підстав, передбачених п. п. а-г ч. 1 ст. 114 КПК Грузії, на стадії слідства за 

клопотанням сторони, за місцем провадження слідства чи місцезнаходження 

свідка в якості свідка перед суддею-магістратом може бути допитана 

особа [216]. 

Аналогічний суб’єктний склад передбачений у КПК Молдови, де в п. 6 

ч. 1 ст. 41 до компетенції судді з кримінального переслідування (аналог слідчого 

судді за КПК України) відноситься забезпечення судового контролю в ході 

кримінального переслідування шляхом допиту свідків згідно з положеннями 

ст. ст. 109 та 110 КПК Молдови, які, своєю чергою, регламентують порядок і 

спеціальні способи такого допиту свідка [110]. Кримінальний процесуальний 

кодекс Молдови містить також окрему норму (ст. 112), яка регламентує порядок 

допиту цивільного позивача і цивільного відповідача. Зокрема, у ч. 2 ст. 112 

КПК Молдови зазначається, що цивільний позивач може бути допитаний в 

якості свідка щодо обставин, які мають значення для вирішення кримінальної 

справи, із застосуванням відповідним чином положень, передбачених для 

допиту свідка [110]. 

В частині першій ст. 217 КПК Казахстану зазначено, що прокурор, 

підозрюваний або його адвокат, що бере участь у справі в якості захисника, 

вправі клопотати про допит слідчим суддею особи, що є потерпілим, свідком, у 

випадках, передбачених Законом [109]. Натомість, законодавством Литви 

передбачено можливість проведення допиту не тільки свідка (ст. 184 КПК), а й 

таких суб’єктів, як неповнолітній свідок чи потерпілий (ст. 186 КПК), 

підозрюваний (ст. 189 КПК) та потерпілий (ст. 203 КПК Литви) [218]. 

З огляду на те, що ст. 225 КПК України до суб’єктного складу осіб, які 

можуть бути допитані під час досудового розслідування в судовому засіданні 

слідчим суддею, відносить тільки свідка і потерпілого, розглянемо детальніше 

процесуальний порядок допиту неповнолітнього свідка чи потерпілого та 
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підозрюваного за КПК Литви. 

Зокрема, у ч. 2 ст. 186 КПК Литви зазначається, що якщо у допиті 

неповнолітнього свідка чи потерпілого віком до вісімнадцяти років бере участь 

підозрюваний чи його захисник, суддя досудового слідства зобов’язаний 

переконатися у тому, що на свідка або потерпілого це ніяк не вплине. 

Неповнолітній свідок чи потерпілий віком до вісімнадцяти років викликаються 

на судове засідання тільки у виняткових випадках. За клопотанням учасників 

досудового слідства або ініціативою службовців досудового слідства, прокурора 

чи судді досудового слідства, при проведенні допиту неповнолітнього свідка чи 

потерпілого віком до вісімнадцяти років можуть запрошуватися представник чи 

психолог з державного закладу охорони прав дитини, який може починати 

допит неповнолітньої особи, беручи до уваги її соціальний та психологічний 

стан [218]. 

Відповідно до ст. 189 КПК Литви, за санкцією прокурора, яку він може 

пред’явити підозрюваному або його захисникові, або за власною ініціативою, 

суддя досудового слідства може проводити допити підозрюваного протягом 

досудового слідства. Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було 

обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, тоді за клопотанням 

підозрюваного прокурор зобов’язаний у найкоротший термін після призначення 

до підозрюваного цього запобіжного заходу взяти участь у допиті цього 

підозрюваного, який проводиться суддею досудового слідства. За ініціативою 

прокурора допит підозрюваного може проводити суддя досудового слідства у 

випадку, якщо є підстави вважати, що під час розгляду справи у суді 

обвинувачений може змінити свої свідчення або скористатися правом відмови 

дачі свідчень. За клопотанням підозрюваного під час проведення допиту може 

брати участь його захисник. Допит підозрюваного починається з 

запропонування підозрюваному розповісти про обставини, з приводу яких його 

допитує суддя. Після того ставити запитання підозрюваному можуть захисник 

та прокурор [218]. 

Ведучи мову про дослідження доказів судом на стадії досудового 
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розслідування у кримінальному провадженні, не можна не торкнутися питання 

про підстави, у зв’язку з якими проводиться зазначений допит під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

Зокрема, допит слідчим суддею особи, що є потерпілим, свідком за КПК 

Казахстану (ч. 1 ст. 217), може бути проведений у разі, коли існують підстави 

вважати, що більш пізній їх допит в ході досудового розслідування або судового 

засідання може виявитися неможливим в силу об’єктивних причин (постійне 

проживання за межами Республіки Казахстан, виїзд за кордон, тяжкий стан 

здоров’я, застосування заходів безпеки), а також, в цілях виключення наступних 

допитів, неповнолітніх свідків і потерпілих для виключення психотравмуючого 

впливу [109].  

У частині першій ст. 184 КПК Литви зазначається, що прокурор 

звертається до судді досудового слідства з приводу свого наміру про допит 

свідка, якщо: свідка не було на допиті під час розгляду справи в суді; свідок під 

час розгляду справи в суді може змінити свої свідчення або скористатися 

правом відмови в наданні свідчень; свідок надає судді досудового слідства 

детальні свідчення. Водночас можливість допиту потерпілого суддею 

досудового слідства за ч. 2 ст. 203 КПК Литви передбачена тільки в разі 

забезпечення його анонімності. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 189 КПК Литви 

за ініціативою прокурора допит підозрюваного може проводити суддя 

досудового слідства у випадку, якщо є підстави вважати, що під час розгляду 

справи в суді обвинувачений може змінити свої свідчення або скористатися 

правом відмови дачі свідчень [218]. 

Д. В. Шингарьов з цього приводу зазначає, що вказану підставу слід 

розглядати як законний спосіб закріплення стороною обвинувачення показань 

підозрюваного, які він надав слідчому під час досудового розслідування з тим, 

щоб вказані показання не могли бути змінені під час судового розгляду, з метою 

уникнення кримінальної відповідальності [270, с. 228]. Водночас науковець 

досить жваво полемізує стосовно такої підстави допиту, як «попередження 

ревіктимізації свідка» за КПК Молдови, хоча насправді така підстава у даному 
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кодифікованому документі відсутня. 

Підстави для допиту свідка законодавцем Молдови висвітлено досить 

загально. Так, у випадку, якщо свідок не зможе бути присутнім при розгляді 

справи в суді через його виїзд за кордон або через інші обґрунтовані причини, 

прокурор може вимагати його допиту суддею з кримінального переслідування із 

забезпеченням можливості підозрюваному, обвинуваченому, його захиснику, 

потерпілому та прокурору ставити питання свідку, що допитується (ч. 3 ст. 109 

КПК Молдови) [110]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК Грузії на стадії слідства за клопотанням 

сторони за місцем провадження слідства чи місцезнаходженням особи в якості 

свідка перед суддею-магістратом може бути допитана особа за таких обставин: 

існує реальна імовірність його смерті або погіршення здоров’я, що може 

перешкодити його допиту в ході розгляду справи по суті; він на тривалий час 

залишає територію Грузії; не дивлячись на належні зусилля, для направлення 

справи до суду на розгляд по суті неможливо знайти інше джерело необхідних 

доказів; це необхідно у зв’язку із застосуванням спеціальних заходів 

захисту [216]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України у ч. 1 ст. 225 конкретно 

вказує на дві підстави 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: 

1) існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого та 2) їх тяжка 

хвороба. Вагомість інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді 

або вплинути на повноту чи достовірність показань, виходячи з обставин 

справи, встановлює слідчий суддя, до якого звернулась сторона кримінального 

провадження [113]. 

Сумнівними видаються окремі пропозиції виокремлення, поряд із 

зазначеними у ст. 225 КПК України, такої підстави проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування, як виїзд за кордон [270, 

с. 229], та охоплення інших обставин (як то: призов на службу до Збройних Сил 
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України; спосіб життя особи, пов’язаний з роботою на тимчасово окупованих 

територіях та в зоні проведення антитерористичної операції; свідок або 

потерпілий перебуває на території України без законних на те підстав і підлягає 

видворенню за межі України та ін.) терміном «наявності інших обставин, що 

можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань свідка чи потерпілого». 

Вжите законодавцем формулювання «інші обставини» свідчить про 

невичерпність переліку таких обставин, наголошуючи на існуванні вірогідності 

унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність їх показань. З іншого боку, неможливо дати вичерпний перелік 

таких обставин, оскільки суспільство розвивається, і ті обставини, що раніше не 

враховувались законодавцем, та й не могли враховуватись на час запровадження 

відповідної норми у КПК, згодом можуть бути віднесені до виняткових 

випадків, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого 

під час досудового розслідування [195, с. 114]. 

Дослідження зарубіжного досвіду визначення суб’єктного складу допиту 

в суді під час досудового розслідування, а також підстав для його проведення 

дозволяє стверджувати, що процедура такого допиту розповсюджується 

зазвичай на свідка (Грузія, Литовська Республіка, Республіка Молдова). Крім 

того, КПК Литовської Республіки передбачає можливість проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії щодо потерпілого, підозрюваного, неповнолітніх свідка 

та потерпілого. 

Водночас КПК України надає право стороні кримінального провадження 

звернутися із клопотанням про проведення допиту слідчим суддею під час 

судового розгляду тільки свідка та потерпілого. З цього приводу 

Д. В. Шингарьов задається питанням: чому для проведення допиту свідка і 

потерпілого в разі настання таких підстав є можливість сторони кримінального 

провадження звернутися з відповідним клопотанням, а з клопотанням про допит 

підозрюваного - ні? Адже всі ті випадки, про які йдеться в ч. 1 ст. 225 КПК 

України, можуть мати місце і в його житті. На думку науковця, такий учасник 
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кримінального провадження, як підозрюваний, обов’язково має бути включений 

до переліку осіб, які можуть бути допитані слідчим суддею під час досудового 

розслідування [270, с. 229]. 

До речі, таку ж точку зору висловлюють й інші науковці. Зокрема, 

Л. В. Вигівська вказує на те, що в кримінальних провадженнях, в яких уже є 

підозрювана особа та її захисник, допит в порядку ст. 225 КПК України осіб, які 

страждають на наркоманію, видається запорукою збереження (депонування) 

доказів [31, с. 103]. Зазначена позиція обґрунтовується К. Є. Лисенковою не 

лише з огляду на додержання принципу змагальності сторін, а й тим, що під час 

досудового розслідування виникають ситуації, коли існує обґрунтована 

інформація про тиск на підозрюваного з боку органів досудового розслідування 

чи прокурора, або якщо у слідчого чи прокурора є докази того, що захисник 

сприяє уникненню підозрюваного від кримінальної відповідальності [123, с. 78]. 

На думку Г. В. Матвієвської, ч. 1 ст. 225 КПК України доцільно викласти у 

наступній редакції: «у випадках, пов’язаних з виникненням обставин, що 

можуть унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або вплинути на 

повноту чи достовірність показань через існування небезпеки для їх життя і 

здоров’я, тяжкої хвороби, наявності в органів досудового розслідування 

достеменних даних відносно того, що ці особи можуть виїхати за межі країни, 

на тимчасово окуповану територію або у зону проведення антитерористичної 

операції, інших обставин, що створюють перешкоди для допиту свідка чи 

потерпілого в суді, сторона кримінального провадження, представник 

юридичної особи, до якої здійснюється провадження, мають право звернутися 

до слідчого судді з клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого у 

судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб» [137, c. 92]. 

З такою позицією ми погодитись не можемо, адже це положення 

суперечитиме вимогам ст. 23 КПК України про безпосередність дослідження 

доказів у судовому процесі. 
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Викладене підтверджується й результатами проведеного нами 

опитування. Так, на питання чи мають інші учасники кримінального 

провадження, окрім свідка, потерпілого, бути включені до переліку осіб, які 

можуть бути допитані слідчим суддею під час досудового розслідування, 

відповіді розподілились наступним чином: «так» ‒ 21 %; «ні» ‒ 29 %; «це 

стосується лише підозрюваного» ‒ 42 %; «складно відповісти» ‒ 8 % 

(Додаток А). 

Отже, враховуючи зазначене, на нашу думку, ст. 225 КПК України слід 

подати під назвою «Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні» та викласти її ч. 1 у такій редакції:  

«1. У виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання 

показань свідка, потерпілого під час досудового розслідування, якщо через 

існування небезпеки для їх життя і здоров’я, 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, потерпілого в 

судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб». 

Що стосується таких суб’єктів кримінального процесу, як малолітній, 

неповнолітній свідок і потерпілий, то не бачимо необхідності у регламентації 

такого допиту в окремій статті, адже допитуватимуться вони за правилами 

допиту ст. ст. 226, 227 КПК України з урахуванням їх процесуального статусу. 

Таким чином, на підставі аналізу законодавства зарубіжних країн щодо 

участі суду у дослідженні доказів під час досудового розслідування та їх 

співвіднесення з українським законодавством, можемо констатувати, що значна 

їх частина була імплементована при розробленні КПК України 2012 р., зокрема 

шляхом виділення й змістовного наповнення судових процедур щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження та інших 
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процесуальних дій, спрямованих на втручання в приватне спілкування, 

приватне життя певних учасників кримінального провадження. Що стосується 

процесуального порядку проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час 

досудового розслідування, то тут, насамперед, слід говорити про запозичення 

окремих законодавчих положень процедури проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії у країн колишнього СРСР (Грузії, Литовської Республіки, 

Республіки Молдова та Республіки Казахстан). 

 

 

1.3 Допит слідчим суддею свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні в системі слідчих (розшукових) дій 

 

Безперечним свідченням продовження адаптації національного 

законодавства до загальновизнаних міжнародно-правових стандартів у галузі 

кримінальної юстиції, захисту прав і свобод людини стало прийняття у 2012 році 

КПК України [98, с. 81]. З моменту набрання чинності зазначеним кодифікованим 

документом набули поширення нові судові процедури щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, 

спрямованих на втручання в приватне спілкування, приватне життя певних 

учасників кримінального провадження.  

Слідчі (розшукові) дії згідно з ч. 1 ст. 223 КПК України є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні [113].  

Характерними ознаками слідчих (розшукових) дій, як частини 

процесуальних дій, що проводяться у кримінальному провадженні, слід визнати 

таке: для слідчих (розшукових) дій передбачений КПК України відносно 

самостійний та детальний процесуальний порядок їх проведення; мета слідчих 

(розшукових) дій - безпосередня спрямованість на збирання, перевірку, 

дослідження, оцінку і використання доказів з метою встановлення обставин, що 



61 

мають значення для кримінального провадження; проводяться лише слідчим та 

уповноваженими службовими особами, які несуть відповідальність за їх законне, 

обґрунтоване та своєчасне проведення; крім встановлених законодавством 

винятків, можуть проводитись лише після початку досудового розслідування за 

наявності правових і фактичних підстав; процесуальне закріплення ходу та 

результатів слідчої (розшукової) дії відбувається у чітко регламентованій 

кримінальним процесуальним законодавством формі. 

Як збірне кримінальне процесуальне поняття, слідча (розшукова) дія 

визначається як система кримінальних процесуальних правил і умов, що 

здійснюються уповноваженою на те особою в конкретному кримінальному 

провадженні з метою виявлення, вилучення, дослідження і фіксації доказів [53, с. 

452]. Слідчу (розшукову) дію слід розуміти як передбачений КПК України захід, 

який застосовується компетентними особами для збирання, дослідження, оцінки та 

використання доказів під час конкретного кримінального провадження. Вони 

мають пізнавальний і водночас процесуальний характер та розшукову 

спрямованість, сутність якої полягає у намаганні процесуальної особи розшукати й 

належним чином зафіксувати у відповідних процесуальних джерелах фактичні 

дані, що мають значення для кримінального провадження [94, с. 57]. 

Так, ст. 223 КПК України, що має назву «Вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій», містить положення, що визначають: поняття слідчих 

(розшукових) дій (ч. 1); загальні підстави їх проведення (ч. 2); коло учасників 

слідчої (розшукової) дії, їх права (ч. ч. 3, 6, 7); час та період проведення слідчих 

(розшукових) дій (ч. ч. 4, 8); порядок проведення слідчої (розшукової) дії та 

фіксування її результатів у разі отримання доказів, які можуть вказувати на 

невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5) [113]. 

Допит є найпоширенішою слідчою (розшуковою) дією, без якої неможна 

уявити жодного кримінального провадження. Очевидно, що й до проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні, як самостійної слідчої (розшукової) дії, мають пред’являлись відповідні 

вимоги, які, на жаль, належним чином не визначені у спеціальній нормі (ст. 225) 
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КПК України. Проведення такого допиту, як і кожної слідчої (розшукової) дії, є не 

тільки засобом пізнання, засобом збирання, дослідження та перевірки доказів, а й 

виступає як акт правозастосовної діяльності. Тому процедура допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні має 

визначати певну систему гарантій виконання завдань кримінального провадження, 

забезпечення прав і свобод людини. 

З метою визначення сутності та характерних рис допиту свідка, потерпілого 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, визначимось із загальним 

розумінням допиту, як слідчої (розшукової) дії, передбаченої кримінальним 

процесуальним законодавством. 

Насамперед зауважимо, що допит є однією із найбільш поширених слідчих 

(розшукових) дій та, водночас, є необхідною та обов’язковою у кожному 

кримінальному провадженні, оскільки є єдиним засобом формування джерела 

доказів – показання. 

Чинний КПК не запровадив законодавчого визначення допиту і не визначив 

його безпосередньої мети. Це спонукає до пошуку відповіді на ці запитання у 

теорії кримінального процесуального права та криміналістики. Наведемо найбільш 

влучні з них. З позиції кримінального процесу допит – «це слідча (розшукова) дія, 

змістом якої є отримання та фіксування у встановленій кримінальним 

процесуальним законом формі показань підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 

потерпілого, експерта, що містять відомості про відомі їм обставини, які мають 

значення для кримінального провадження» [94, с. 81]. З точки зору криміналістики 

допит – це слідча (судова) дія, яка полягає в отриманні від особи і фіксації в 

установленій процесуальній формі показань про факти і обставини, які мають або 

можуть мати значення для встановлення істини в справі, що розслідується або 

розглядається судом [98, с. 180]. 

Стосовно мети допиту, то відповідно до КПК, вона випливає із загальної для 

всіх інших слідчих (розшукових) дій мети – отримання (збирання) або перевірка 

вже отриманих доказів (в даному випадку, такого доказу, як показання) у 

конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК). Однак, в юридичній 
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літературі ця мета знаходить свою більш детальну конкретизацію. Загалом її 

можна визначити, як отримання повних та об’єктивно відображуючих дійсність 

показань. Ці показання є джерелом доказів, а фактичні дані, які в них містяться, – 

доказами [18, с. 97; 268, с. 3]. Поділяємо точку зору Д. О. Шингарьова, що під 

метою допиту необхідно розуміти можливість отримання та фіксації у 

встановленому КПК порядку показань, які об’єктивно відображають дійсність і 

вказують на наявність або відсутність обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню [270, с. 199]. 

Проблематика допиту та його різновидів з різних позицій досліджувалася в 

працях таких вітчизняних і зарубіжних учених минулого та сучасності у галузі 

кримінального процесуального права та криміналістики, як-то: Ю. П. Аленін, 

В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. А. Журавель, І. Ю. Кайло, С. Ю. Карпушин, 

В. О. Коновалова, Є. М. Ліфшиц, В. Г. Лукашевич, І. А. Макаренко, 

Н. М. Максимишин, О. П. Острійчук, Д. М. Піскун, М. І. Порубов, 

В. Ю. Шепітько, Д. О. Шингарьов [3; 13; 18; 72; 85; 94; 104; 157; 163; 169; 268; 270] 

та багатьох інших. 

На підставі різних критеріїв, визначених зазначеними науковцями, а також 

аналізу чинного кримінального процесуального законодавства, було виділено 

наступні види допиту на стадії досудового розслідування: 1) залежно від 

процесуального статусу особи, що допитується, ‒ допит підозрюваного, свідка, 

потерпілого, експерта; 2) залежно від вікових особливостей допиту особи ‒ допит 

малолітньої, неповнолітньої, повнолітньої особи; 3) залежно від послідовності 

проведення допиту ‒ основний, додатковий, первинний та повторний допити; 4) 

залежно від кількості осіб, що допитуються, ‒ допит однієї особи, одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у 

їхніх показаннях; 5) залежно від складу учасників допиту ‒ допит за участю 

захисника, представника потерпілого, законного представника, спеціаліста; 6) 

залежно від психічного стану особи ‒ допит психічно здорової особи, допит особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру, допит свідка, потерпілого, які страждають на психічну хворобу; 7) 
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залежно від фізичного стану особи ‒ допит здорової особи, допит особи з вадами 

органів відчуття; 8) залежно від суб’єкта проведення допиту ‒ допит, що 

проводиться слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу, на 

підставі доручення слідчого, прокурора, та допит, що проводиться слідчим 

суддею; 9) залежно від способу ‒ допит слідчим суддею, допит у режимі 

відеоконференції [275, с. 25‒26]. 

Отже, допит слідчим суддею дійсно є особливим, з точки зору останніх двох 

критеріїв, покладених в основу класифікації видів допиту: 1) суб’єкта, що його 

проводить, і, водночас, являє собою 2) окремий спосіб допиту особи, який за 

наявності відповідних підстав може бути застосований у кримінальному 

провадженні. 

Внаслідок прийняття КПК України 2012 року законодавець наділив правом 

проведення допиту, окрім слідчого (ст. 40 КПК), й інших суб’єктів кримінального 

провадження: прокурора (ст. 36 КПК); співробітника оперативного підрозділу, на 

підставі письмового доручення слідчого, прокурора (ст. 41 КПК); слідчого суддю 

(ст. 225 КПК) [96]. 

Як зазначає з цього приводу В. А. Журавель, «редакцією норм чинного КПК 

по суті знівельовано поняття «слідча дія», оскільки провадження слідчих дій 

перестає бути виключною компетенцією (прерогативою) слідчого [72, с. 23], а 

поняття «слідчої дії» необхідно тлумачити не через суб’єкта діяльності, а через її 

зміст, оскільки у деяких випадках (огляд, допит, слідчий експеримент тощо) 

діяльність слідчого носить явно виражений дослідницький характер [71, с. 17]. А 

використання в дефініції «слідчі (розшукові) дії терміна «розшукові» є 

надлишковим багатослів’ям [94, с. 12]. 

Відійшовши від «слідчого» підходу до формування такого джерела доказів, 

як показання, вітчизняний законодавець значно розширив дію загальної засади 

кримінального провадження – змагальності сторін та свободи у поданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 22 КПК) [272, с. 84]. 

Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 

(ст. 225 КПК), який проводиться слідчим суддею, є винятком із цієї засади 
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кримінального провадження та, водночас, абсолютною новелою для вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства, оскільки попередні Кодекси взагалі 

не передбачали процедури його проведення. 

З приводу такого критерію, покладеного в основу класифікації видів допиту, 

як спосіб проведення допиту особи, слід акцентувати увагу на його специфічності, 

адже він являє собою певний комплекс взаємопов’язаних дій: 1) сторін 

кримінального провадження зі встановлення фактичних підстав проведення 

допиту в порядку ст. 225 КПК України та звернення із відповідним клопотанням 

до слідчого судді; 2) слідчого судді з розгляду клопотання сторони кримінального 

провадження, і у разі його задоволення – у фактичному проведенні допиту свідка, 

потерпілого в судовому засіданні. 

Загалом, можна зробити висновок, що допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування у судовому засіданні (ст. 225 КПК України) є 

різновидом допиту під час досудового розслідування та характеризується такими 

рисами: 

 суб’єктами проведення допиту є слідчий суддя (як головуючий в 

судовому засіданні), ініціатор допиту, інша (протилежна) сторона кримінального 

провадження; 

 місцем проведення допиту є місце судового засідання (приміщення 

суду) або місце перебування допитуваної особи (виїзне судове засідання); 

 основними учасниками допиту є свідок або потерпілий; 

 учасниками допиту є сторони кримінального провадження (сторона 

обвинувачення – зокрема, слідчий або прокурор; сторона захисту). При цьому, 

допит може бути проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його 

проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні; 

 фактичною підставою для проведення допиту є винятковість ситуації, 

обумовленої необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час 

досудового розслідування, через наявність обставин, що можуть унеможливити їх 

допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань; 
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 приводом для проведення допиту є звернення сторони кримінального 

провадження, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, до слідчого судді із клопотанням провести допит свідка чи 

потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб; 

 особливий порядок проведення допиту, визначений ст. 225 КПК 

України; 

 фіксування показань, одержаних під час допиту, здійснюється у 

журналі судового засідання. 

З’ясувавши характерні ознаки допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування у судовому засіданні та визначивши його місце у системі інших 

слідчих (розшукових) дій, зосередимо увагу на змісті діяльності суб’єктів, які 

залучені до ініціювання та проведення такого виду допиту. 

Насамперед, з’ясуємо процесуальний порядок реалізації слідчим суддею 

своїх повноважень, що є актуальним для розуміння ролі зазначеного суб’єкта у 

дослідженні доказів при проведенні допиту свідка, потерпілого в порядку ст. 225 

КПК України. 

Безсумнівним є той факт, що судова діяльність у кримінальному процесі є 

необхідним компонентом кримінальної процесуальної діяльності, під якою 

розуміється система заснованих на законі дій, що здійснюються як органами 

держави, так і всіма особами, які беруть участь у провадженні [130, c. 18]. При 

цьому, судова діяльність має ті якості, які властиві кримінально-процесуальній 

діяльності, а саме: правовий характер; учасниками цієї діяльності є суб’єкти 

кримінально-процесуальних прав та обов’язків; кримінально-процесуальні дії 

зазначених суб’єктів являють собою засіб здійснення їх процесуальних прав та 

обов’язків; будучи юридично значимою, ця діяльність тягне (або може тягнути) 

виникнення нових, зміну або припинення раніше виниклих кримінально-

процесуальних відносин [272, c. 20]. 

Діяльність слідчого судді як представника судової інстанції на стадії 

досудового розслідування у кримінальному процесі має специфічні ознаки, а саме 
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є упорядкованою системою дій; здійснюється у визначеній кримінальній 

процесуальній формі; регламентована нормами кримінального процесуального 

права; реалізується виключно у кримінальних процесуальних правовідносинах; її 

метою є охорона та захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, держави у кримінальному провадженні. Така діяльність завжди є 

владною, оскільки слідчий суддя є органом державної влади, що здійснює свої 

повноваження від імені держави, а його акти є загальнообов’язковими. 

Визначення ролі слідчого судді у виконанні завдань досудового 

розслідування і зміцненні законності під час розслідування кримінальних 

правопорушень можна справедливо вважати одним із нагальних і найважливіших 

питань реформи кримінальної юстиції, що відбувається в нашій державі. 

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя ‒ суддя суду першої 

інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому 

КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 КПК, ‒ голова 

чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки 

Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі 

судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього 

суду [113]. 

На нашу думку, для вирішення питання про характер діяльності суду на 

стадії досудового розслідування загалом та у порядку ст. 225 КПК України 

необхідно з’ясувати сутність самого поняття «контроль». 

Новий тлумачний словник української мови визначає контроль як перевірку, 

облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось; цензуру [13, с. 884]. 

Судова діяльність у досудовому провадженні є особливим, специфічним 

видом кримінальної процесуальної діяльності, яка має свою власну, специфічну 

мету. Метою введення такої діяльності суду в кримінальний процес були саме 

наміри забезпечити ефективну охорону та захист прав, насамперед, фізичних осіб, 

оскільки їх не могли ефективно захистити органи досудового розслідування та 

прокуратура [51, с. 36]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2307#n2307
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Зміст судового контролю полягає в системі передбачених законодавцем і 

здійснюваних в суворій процесуальній формі дій (процедур) і рішень суду і сторін 

з вирішення предмета контролю з метою: а) попередження незаконного 

порушення або обмеження конституційних прав громадян (попередній контроль); 

б) відновлення або компенсації порушених прав (наступний контроль); в) 

скасування незаконних актів (правовідновлювальний контроль) [101, с. 42]. Однак, 

слушною вважаємо точку зору Н. В. Ковальової, що слідчий суддя має значно 

більше повноважень, ніж здійснення судового контролю [100, с. 314]. 

Відповідно до ст. 225 КПК України саме до слідчого судді має право 

звернутися сторона кримінального провадження з клопотанням провести допит 

такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб 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 чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, які можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту і достовірність показань, 

сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із 

клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в 

тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому 

випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці 

розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності 

сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під 

час судового розгляду. За наявності у кримінальному провадженні підозрюваного 

допит проводиться за участю сторони захисту [113]. 

Нормативне положення про проведення допиту свідка, потерпілого в суді 

під час досудового розслідування (ст. 225 КПК України) набуває особливого 

значення у зв’язку з тим, що, за загальним правилом, КПК України забороняє 

дослідження в судовому засіданні показань, отриманих на стадії досудового 

розслідування слідчим чи прокурором, незалежно від причин неможливості 

допиту особи перед судом. Дане положення спрямоване на реалізацію положень 
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ст. 6 Європейської Конвенції прав і основних свобод, яка з-поміж інших прав 

обвинуваченого закріплює право задавати питання свідкові, що дає показання 

проти нього. Крім того, безумовною підставою для визнання доказів 

недопустимими є порушення права особи на перехресний допит (п. 5 ч. 2 ст. 87 

КПК України). Застосування положень ст. 225 КПК України не створює 

презумпції допустимості отриманих показань, оскільки в ході судового розгляду 

отримані дані можуть не враховуватися за наявності відповідного вмотивованого 

рішення суду. 

З позиції законодавця, слідчий суддя є суб’єктом, діяльність якого 

спрямована на забезпечення того, що доказова база у кримінальному провадженні 

буде формуватися в умовах дотримання прав і свобод його учасників та реалізації 

процесуальних гарантій допустимості і, як наслідок, достовірності отриманих 

доказів. Однак, постає питання: «Чи дійсно слідчий суддя реалізує саме функцію 

контролю в порядку ст. 225 КПК?». На нашу думку, в цьому випадку мова йде 

скоріше про реалізацію функції сприяння сторонам кримінального провадження у 

збиранні доказів. До речі, на запитання: «Яку функцію виконує слідчий суддя в 

межах повноважень, передбачених ст. 225 КПК України?», опитані слідчі, 

прокурори та судді дали такі відповіді: судового контролю – 15 %; сприяння 

сторонам кримінального провадження у збиранні доказів – 66 %; поєднує обидві 

функції – 19 % (Додаток А). 

Спрямованість цих повноважень саме на забезпечення доказів указує те, що 

фактичні дані, що отримані сторонами кримінального провадження в порядку ст. 

225 КПК України, є доказами [50, с. 92]. Вони можуть бути використані при 

обґрунтуванні вироку (при ухваленні судового рішення за результатами судового 

розгляду кримінального провадження суд може не врахувати докази, отримані в 

порядку ст. 225 КПК, лише навівши мотиви такого рішення - ч. 3 ст. 225 КПК; суд 

може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо 

сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 

225 КПК ‒ ч. 4 ст. 95 КПК) [211]. 

Схожу позицію з цього питання займає І. В. Гловюк, яка йменує такі 
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повноваження слідчого судді функцією забезпечення доказів і відносить до них 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 

(ст. 225 КПК), залучення експерта за клопотанням сторони захисту (ст. 244) та 

вирішення питання про використання інформації про ознаки кримінального 

правопорушення, отриманої в результаті проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії в іншому кримінальному провадженні (ст. 257) [50, с. 93]. 

Якщо розглядати усю процедуру зазначеної процесуальної дії, то контрольна 

функція слідчим суддею реалізується під час розгляду клопотання сторони 

кримінального провадження про проведення допиту свідка, потерпілого в суді під 

час досудового розслідування (насамперед, за дотриманням вимог допиту такої 

особи сторонами). Ухвалюючи відповідне рішення, слідчий суддя з’ясовує 

вагомість і достатність підстав для його прийняття. На цьому етапі йде мова не про 

охорону прав і свобод учасників кримінального провадження, а про забезпечення 

можливості отримання допустимих доказів, подання яких у майбутньому буде 

утруднено або унеможливлено. 

З огляду на це, варто вказати на самостійний характер повноважень слідчого 

судді у кримінальному провадженні та на можливість виділення окремої 

кримінальної процесуальної функції - сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів, яка за своєю суттю відрізняється від функції 

судового контролю, визначеної КПК, і від інших функцій, на яких акцентується 

увага у науковій літературі. 

Пізнання у кримінальному провадженні здійснюється лише за допомогою 

кримінального процесуального доказування – врегульованої законом 

процесуальної діяльності, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з 

метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). Отже, як відомо, елементами процесу 

доказування є збирання (закріплення), перевірка та оцінка доказів [90, с. 223]. 

Доказування, як процес отримання доказів, і їх використання з метою 

відтворення реальної картини події, що досліджується, є єдиним засобом 

досягнення завдань судочинства, захисту прав і законних інтересів, які беруть 
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участь у кримінальному провадженні [179, с. 15]. Саме об’єктивна та 

неупереджена діяльність владних суб’єктів кримінального провадження є 

передумовою та основою досягнення завдань кримінального провадження. 

Головним завданням кримінального процесуального доказування є встановлення 

обставин кримінального правопорушення, які досліджуються лише шляхом 

кримінального процесуального доказування, під час якого збираються, 

перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються та 

обґрунтовуються процесуальні рішення. 

Процесуальні повноваження органів досудового розслідування, 

прокуратури, суду є правовою гарантією забезпечення законності під час 

розслідування кримінальних правопорушень, гарантією захисту прав громадян та 

інтересів держави. Вони вказують як діяти у певній процесуальній ситуації, яка 

виникає під час розслідування. Іноді закон прямо пропонує належну, необхідну 

поведінку для досягнення потрібного результату. 

У частині першій ст. 223 КПК України зазначено, що «слідчі (розшукові) дії 

є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні» [113]. Допит 

відноситься до найбільш розповсюджених процесуальних засобів, за допомогою 

якого отримують значний обсяг доказової інформації, усувають суперечності в 

системі доказів. Дана слідча (розшукова) дія є найбільш поширеною й, водночас, 

найбільш спірною. Це обумовлено тим, що в ході її проведення найчастіше має 

місце суперництво інтересів, часом яскраво виражене протистояння у встановленні 

обставин кримінального правопорушення. 

Незважаючи на вагомий внесок у вивчення проблеми доказів і доказування 

відомими процесуалістами та криміналістами, усе ще немає єдності думок щодо 

визначення нормативного змісту допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, з’ясування сутності участі сторін 

кримінального провадження у доказовій діяльності під час ініціювання та 

проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії. 

Досліджуючи особливості реалізації слідчим суддею повноважень щодо 
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участі в кримінальному провадженні, неможливо оминути питання щодо меж 

активності даного суб’єкта у допиті на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні. 

Позиція законодавця щодо участі суду у дослідженні доказів у 

кримінальному процесуальному доказуванні є досить чіткою. Частина перша ст. 93 

КПК України визначає, що збирання доказів здійснюють сторони кримінального 

провадження [113]. Крім того, законодавчо визначено (ст. 94 КПК України), що 

слідчий суддя 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 доказів – з точки зору достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Тобто, мова 

йде про розумову діяльність слідчого судді, яка передує прийняттю ним 

конкретного процесуального рішення [113]. Отже, доходимо висновку, що, 

здійснюючи повноваження щодо прийняття рішення про допит в порядку ст. 225 

КПК України, слідчий суддя не збирає докази, а лише оцінює наявність підстав 

для проведення такого допиту в судовому засіданні. Ця діяльність слідчого судді 

відбувається лише на етапі розгляду клопотання про допит свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні. При цьому, саме слідчий суддя 

покликаний сприяти сторонам кримінального провадження у збиранні доказів в 

ході допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. 

Вивчення судових рішень свідчить про те, що у переважній більшості 

розглянутих клопотань про допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні слідчі судді оцінювали достатність підстав для 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії (наприклад, існування небезпеки для 

життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби тощо); виклику та допиті 

свідків і потерпілих. За результатами опитування встановлено, що 81 % слідчих 

суддів вважають, що вони оцінюють (а не збирають) докази під час розгляду 

клопотань, ухвалення рішень і проведення допиту свідка, потерпілого під час 
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досудового розслідування в судовому засіданні (Додаток А). 

Відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК України збирання доказів здійснюється 

сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому 

цим Кодексом. Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих 

(розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних 

клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 цього Кодексу. 

Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може 

бути оскаржена слідчому судді (ч. 3 ст. 95 КПК України) [113]. 

Як бачимо, слідчий суддя не вказується у переліку осіб, перед якими сторона 

захисту може ініціювати проведення слідчих (розшукових) дій. Натомість у ст. 225 

КПК зазначається, що 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 чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального 

провадження має право звернутися до слідчого судді (виділено нами – С.С.) із 

клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в 

тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому 

випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці 

розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності 

сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під 

час судового розгляду [113]. 

Як відомо, слідчі (розшукові) дії – це найбільш розповсюджений спосіб 

збирання доказів у кримінальному процесі; натомість, допит – це слідча 

(розшукова) дія, спрямована на збирання та перевірку доказів. На нашу думку, 

будучи залученим до процедури допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, слідчий суддя наділений функцією сприяння 

сторонам в реалізації їхніх прав. 

http://kodeksy.com.ua/kpku-2012/220.htm
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У цьому випадку слід зауважити, що при проведенні допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, слідчий суддя 

сприяє сторонам кримінального провадження у збиранні доказів, надаючи 

ініціативу у цьому питанні тому суб’єкту, який звернувся з клопотанням у порядку 

ст. 225 КПК України. 

Слідчий суддя, за яким законодавчо закріплено функцію здійснення 

судового контролю за дотриманням прав та свобод учасників кримінального 

провадження (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України), у межах досудового розслідування 

керується у своїй діяльності метою і завданнями даної стадії, сприяючи сторонам 

кримінального провадження у збиранні доказів. Тим самим, він є гарантом 

дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження для 

забезпечення завдань досудового розслідування. 

За загальним правилом, особа дає показання лише щодо фактів, які вона 

сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених ч. 5 ст. 95 КПК України. 

Крім того, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він 

безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, 

передбаченому ст. 225 КПК України (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 

першоджерела інформації зводиться до мінімуму кількість носіїв фактичних 

даних, а також їх інтерпретаторів [9, с. 16]. 

Як зазначає І. В. Гловюк, сутність повноважень слідчого судді в даному 

випадку полягає у тому, що він особисто проводить слідчу (розшукову) дію або 

визнає необхідним її проведення для забезпечення отримання доказів, які не 

можуть бути отримані сторонами чи стороною, або їх отримання утруднено [48, 

с. 35]. На переконання науковця, спрямованість цих повноважень саме на 

забезпечення доказів указує те, що фактичні дані, що отримані слідчим суддею при 

допиті, є доказами і можуть бути використані при обґрунтуванні вироку (при 

ухваленні судового рішення за результатами судового розгляду кримінального 

провадження суд може не врахувати докази, отримані в порядку, ст. 225 КПК, 
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лише навівши мотиви такого рішення ‒ ч. 3 ст. 225 КПК; суд може обґрунтовувати 

свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час 

судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК ‒ ч. 4 ст. 

95 КПК). Це, безумовно, стосується тільки проведення слідчим суддею допитів 

[48, с. 36]. В цілому погоджуючись із наведеними доводами, ми, усе ж, 

притримуємось позиції, що ці дані отримуються сторонами кримінального 

провадження. Слідчий суддя лише сприяє їм у цьому, створюючи відповідні умови 

для реалізації прав. 

Водночас оцінка суддею обґрунтованості проведення слідчої (розшукової) 

дії, про яку клопоче слідчий, потребує особливої виваженості, ретельного 

врахування значного обсягу інформації, частина якої має ймовірний характер, а 

також обстановки, в якій діє слідчий на певному етапі розслідування [273, с. 83]. 

Практична реалізація цієї функції сьогодні становить для судів певну складність, 

оскільки досудове розслідування здійснюється в дещо іншій формі, ніж судове 

слідство, та характеризується дефіцитом інформації та часу для прийняття рішень, 

в тому числі й про проведення слідчих дій. Крім того, відсутня повна картина події 

злочину, вичерпна сукупність доказів, що є звичною для суддів при постановленні 

вироку [89, с. 27]. 

Вважаємо обґрунтованими наукові позиції, у яких доводиться можливість 

слідчого судді визнавати недопустимість доказів на стадії досудового 

розслідування, оскільки вони повністю відповідають ст. 94 КПК [12, с. 12]. Як 

зазначає С. М. Міщенко, слідчий суддя застосовує загальні правила оцінки доказів, 

які ґрунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, оцінюючи кожний доказ із точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів ‒ із точки 

зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. За наявності підстав, слідчий суддя має визнати докази недопустимими, а 

також надати сторонам можливість під час судового розгляду подати клопотання 

про визнання їх такими чи навести заперечення проти цього [145, с. 92]. Вважаємо, 

що у нашому випадку про діяльність з оцінки доказів слідчим суддею варто 
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говорити лише при розгляді відповідних клопотань про допит свідка, потерпілого 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

З цього приводу варто згадати й п. 7 Інформаційного листа Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

05 квітня 2013 р. «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої 

інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження», де зазначається, 

що у разі подання клопотань щодо декількох осіб у рамках одного кримінального 

провадження слідчий суддя має перевірити належність, достовірність і 

допустимість доказів стосовно кожної особи окремо [83]. Ця оцінка має значення 

тільки при прийнятті певного рішення і не має преюдиційного значення для інших 

процесуальних дій. 

Таким чином, безсумнівним вважаємо той факт, що діяльність слідчого 

судді з розгляду клопотання про проведення допиту свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні здійснюється саме на підставі оцінки наявного доказового 

матеріалу. Слідчий суддя оцінює належність, допустимість, і головне ‒ достатність 

доказів для прийняття відповідного процесуального рішення ‒ винесення ухвали 

про проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні або відмови у його проведенні. 

З’ясуємо зміст діяльності суб’єктів, які залучені до ініціювання та 

проведення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні.  

У статті 93 КПК України до суб’єктів, уповноважених збирати докази, 

віднесено потерпілого. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути 

визнано як фізичну особу ‒ за умови завдання їй моральної, фізичної або майнової 

шкоди, так і юридичну особу ‒ за умови завдання їй майнової шкоди [113]. 

Потерпілий реалізує у кримінальному процесі свої права та захищає свої законні 

інтереси, насамперед, через діяльність слідчого та прокурора. Ці права та законні 

інтереси потерпілого полягають у тому, щоб бути визнаним потерпілим від 

кримінального правопорушення (ст. 55 КПК України), щоб вчасно були вжиті 

заходи відшкодування такій особі моральної, фізичної, майнової шкоди, завданої 
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кримінальним правопорушенням, щоб була можливість брати участь у процесі 

доказування фактичних обставин кримінального правопорушення та його 

наслідків. 

Потерпілий у кримінальному провадженні бере участь, але, виходячи з 

диспозитивних засад КПК України, його участь залежить здебільшого від власного 

волевиявлення і не може бути обов’язковою. Проте така свобода не є абсолютною 

та обмежується у випадках, коли публічний інтерес цілей кримінального 

провадження превалює над приватним [40]. Як приклад, потерпілий зобов’язаний: 

прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, а в разі неможливості 

своєчасного прибуття – завчасно повідомити про це, а також про причини 

неможливості прибуття (ст. 57 КПК України); не перешкоджати встановленню 

обставин вчинення кримінального правопорушення; не розголошувати без дозволу 

слідчого, прокурора, судді відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у 

кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю. 

Частиною 3 ст. 93 КПК України закріплені способи збирання доказів 

стороною захисту, потерпілим: витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 

експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних 

дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання до суду 

належних і допустимих доказів [113]. 

Ця норма викликає численні дискусії в наукових колах щодо неоднакового 

закріплення у статтях КПК прав потерпілого, що стосуються активної участі у 

доказуванні в кримінальному провадженні. Так, наприклад, у ч. 3 ст. 93 КПК 

«Збирання доказів» потерпілому на рівні зі стороною захисту надано право 

збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових 

та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, 

висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) 
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дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 

шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів, яка конкретно регламентує права потерпілого, наділяє його 

правом подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, давати 

пояснення, показання, брати участь у проведенні слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій [113]. 

З цього приводу І. Л. Чупрікова задається питанням: «Як інформація або 

речі, якими володіє потерпілий, можуть бути доказами, якщо вони не були 

отримані уповноваженим суб’єктом і закріплені у відповідній процесуальній 

формі?», «Які є гарантії, що підприємство, установа, організація, фізична, 

юридична особа чи будь-який інший суб’єкт надасть потерпілому якусь певну 

інформацію або річ на його звернення, якщо ніхто їх не зобов’язує цього робити?». 

Науковець доходить висновку, що потерпілий самостійно не збирає докази, а лише 

надає ті дані, якими володіє, слідчому, прокурору, суду, які в даному випадку і 

виступатимуть належними суб’єктами збирання доказів [276, с. 68–69]. 

Аналізуючи питання участі потерпілого в доказуванні, С. В. Давиденко 

звертає увагу на те, що кримінальне процесуальне законодавство має гарантувати 

не тільки дотримання прав потерпілого на своєчасне відшкодування 

(компенсацію) завданої кримінальним правопорушення шкоди, а і його активність 

у встановленні обставин, що входять до предмета доказування під час досудового і 

судового провадження [62, c. 5]. Що стосується потерпілого, то саме він може 

ініціювати проведення допиту під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, брати активну участь у дослідженні доказів під час допиту.  

У статті 65 КПК України [113] регламентовано, що свідком є фізична особа, 

якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження і яка викликана для дачі показань. Однак, без їх 

належної оцінки судом весь процес подання, прийняття, збирання, витребування і 

дослідження втрачає сенс, адже результати здійснення оцінки як показань свідків, 

так і інших доказів, закріплюються у судовому рішенні. 

Як відомо, показання свідка є одним з основних джерел доказової 
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інформації, найбільш поширеним в практиці кримінального провадження, 

присутнім в кожному без винятку кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 1 

ст. 95 КПК України показання свідка ‒ це відомості, які надаються в усній або 

письмовій формі свідком під час допиту щодо відомих йому обставин у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього провадження. 

Свідок належить до учасників кримінального провадження, які своїми 

правдивими показаннями повинні допомагати органу досудового розслідування і 

суду у доказуванні обставин, що мають значення для виконання завдань 

кримінального провадження. Викликати і допитати особу як свідка мають право 

слідчий, прокурор, слідчий суддя під час досудового розслідування, а суд ‒ під час 

судового розгляду, якщо є достатні підстави вважати, що така особа може дати 

показання, які мають значення для кримінального провадження (ст. ст. 133, 134 

КПК України) [53, с. 85]. 

Погоджуємось із твердженням, висловленим у науковій літературі, що 

самостійне збирання доказів стороною захисту здійснюється також шляхом 

звернення з клопотанням до слідчого судді про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні [128, с. 263]. Крім того, КПК 

України не визначає, кому слід передавати матеріали, що отримані внаслідок 

проведення такої процесуальної дії. Вважаємо, що оскільки відповідно до ч. 1 ст. 

225 КПК України допит свідка чи потерпілого здійснюється в судовому засіданні в 

присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення 

допиту під час судового розгляду [113], то такі матеріали можуть надаватися обом 

сторонам кримінального провадження, що були присутні під час допиту. 

Отже, аналіз положень ст. 225 КПК України спонукає до висновку, що 

слідчий суддя, здійснюючи допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, наділений повноваженнями із забезпечення 

дотримання процедури його проведення та є гарантом реалізації прав сторін 

кримінального провадження. 

До учасників кримінального провадження, які беруть активну участь у 

проведенні допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні, слід 
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віднести сторони кримінального провадження, зазначені у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК 

України, а також представника юридичної особи. Зважаючи на те, що зазначена 

процесуальна дія проводиться на стадії досудового розслідування, логічно, що до 

таких осіб (поряд з розглянутими нами вище потерпілим і свідком) слід відносити 

‒ з сторони обвинувачення: слідчого, прокурора, потерпілого, представника 

потерпілого та законного представника у випадках, установлених КПК; зі сторони 

захисту: підозрюваного, особу, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх захисників і законних 

представників. 

Як відомо, активність сторони кримінального провадження визначається 

тією функцією, яку вона виконує у кримінальному провадженні, тим напрямом 

процесуальної діяльності, що здійснюється з метою реалізації завдань 

кримінального провадження суб’єктами, які уповноважені на ведення процесу або 

наділені правами для активної участі у кримінальному провадженні для захисту 

своїх прав та законних інтересів. Отже, обов’язок доказування (тягар доказування) 

обставин, передбачених ст. 91 КПК України, і, перш за все, події кримінального 

правопорушення та винуватості обвинуваченого, покладається на слідчого та 

прокурора (тобто сторону обвинувачення) (ч. 1 ст. 91 КПК України) [90, с. 

224‒225]. Зі сказаного вище випливає, що діяльність слідчого, прокурора стосовно 

доказування, загалом, є діяльністю процесуальною, тобто вливається в належну 

процесуальну форму. 

Як слушно зазначає О. Р. Михайленко, участь прокурора у слідчих 

(розшукових) діях дає йому можливість безпосередньо розібратися в усіх 

тонкощах кримінальної справи, виявити недоліки і порушення, поліпшити якість 

розслідування [142, с. 161]. 

Новації інституту доказування, пов’язані зі встановленням у ст. 23 КПК 

України вимоги безпосередності дослідження судом доказів і неможливості 

визнання доказами відомостей, що містяться в показаннях, речах і документах, які 

не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім виняткових випадків, 

зокрема, передбачених ст. ст. 225 та 317 КПК України, де зазначається, що в 
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процесі підготовчого провадження до обвинувального акта долучаються не докази, 

а документи та інші матеріали, дали підстави для стверджень деяких науковців, що 

під час досудового розслідування сторони збирають матеріали про джерела 

майбутніх доказів – носіїв даних про факти обставин, які підлягають доказуванню, 

а не докази [158, с. 287–288]. Докази ж з’являються в результаті змагального 

судового процесу в суді та покладаються в основу прийняття судом процесуальних 

рішень у справі [1, с. 23‒24; 162, с. 311–320; 268, с. 46–48]. 

Приєднуємось до позиції А. І. Палюх, що з таким твердженням стосовно 

оцінки нормативних положень КПК України погодитися навряд чи можна з огляду 

на те, що: по-перше, її схвальне сприйняття ставить під сумнів реальну законність 

процесуальних рішень прокурора, керівника органу досудового розслідування, 

слідчого під час досудового розслідування, а, по-друге, прихильники наведеної 

вище точки зору упускають положення загальної засади кримінального 

провадження – змагальність сторін та свободу в поданні ними суду своїх доказів і 

доведенні перед судом їх переконливості, зміст якої, зокрема, полягає в тому, що 

сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання й подання до 

суду речей, документів, інших доказів (ч. 2 ст. 22 КПК України). Крім того, варто 

звернути увагу на положення ч. 6 ст. 9 КПК Україні, які передбачають, що у 

випадках неоднозначного регулювання питань кримінального провадження 

(йдеться саме про той випадок між нормами, з одного боку, – ст. 317 КПК України, 

а, з іншого, – ст. ст. 22, 84 КПК України) застосовуються загальні засади 

кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України [158, с. 288–289]. 

Тобто фактичні дані, отримані під час досудового розслідування шляхом 

здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у передбаченому 

КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 

встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню, є доказами. На підставі 

наведених чинників можна стверджувати про безпідставність аргументації щодо 

збирання під час досудового розслідування носіїв даних про факти, обставини, що 

підлягають доказуванню, а не доказів. Слушно з цього приводу зазначає А. І. 
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Палюх, що неприйнятно принижувати таким чином значущість для кримінального 

провадження результатів кримінальної процесуальної діяльності не тільки сторони 

обвинувачення, але й захисту на цій стадії процесу [159, с. 48; 158, с. 290].  

З огляду на те, що сторони кримінального провадження наділені правом 

звернення з клопотанням про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні, на наше переконання, є суб’єктами 

доказування в аспекті досліджуваної процедури допиту, передбаченого ст. 225 

КПК України. Обґрунтовуючи наявність підстав для проведення допиту в порядку 

ст. 225 КПК України під час звернення до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, сторони таким чином здійснюють саме доказову діяльність. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз монографічних і дисертаційних робіт з проблем дослідження 

процесуального порядку допиту на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні у кримінальному провадженні України спонукав до висновку, що 

комплексне дослідження з означеної проблематики раніше не здійснювалось. 

Окремі складові проведення допиту та одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, діяльності суду з перевірки та оцінки доказів, реалізації своїх 

повноважень слідчим суддею вивчалися окремими науковцями і потребують 

систематизації, узгодження й удосконалення з огляду на вітчизняні правові реалії 

та особливості кримінальної процесуальної науки на сучасному етапі її розвитку. 

2. Застосування системи різних наукових методів дало змогу істотно 

підвищити верифікованість, достовірність і результативність отримання даних, 

з’ясувати особливості реалізації гарантій учасниками кримінального 

провадження на здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні. 

3. З метою отримання знань про дієві форми кримінального судочинства 

та вдалі практики існування процедури допиту на стадії досудового 
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розслідування в судовому засіданні здійснено аналіз зарубіжного досвіду 

правового регулювання діяльності суду, як гаранта дотримання прав і законних 

інтересів суб’єктів кримінального провадження. З’ясовано, що порядок 

реалізації повноважень судом на стадії досудового розслідування в окремих 

країнах романо-германської правової системи наближений до вітчизняного, 

однак у кожній країні має свої особливості: Французька Республіка ‒ суд може 

проводити слідчі дії за клопотанням прокуратури або без неї для забезпечення 

допустимості використання доказів у судовому розгляді; ФРН ‒ слідчий суддя 

уповноважений проводити всі слідчі дії самостійно, або доручити їх 

проведення посадовим особам судової поліції або судовим магістратам (за 

винятком допитів обвинуваченого та очних ставок з його участю); Королівство 

Бельгії ‒ слідчий суддя наділений загальною компетенцією щодо розслідування 

злочинів і дає вказівки органам поліції про проведення слідчих дій. 

4. Дослідження зарубіжного досвіду визначення суб’єктного складу 

допиту в суді під час досудового розслідування, а також підстав для його 

проведення дозволяє стверджувати, що процедура такого допиту 

розповсюджується зазвичай на свідка (Грузія, Литовська Республіка, Республіка 

Молдова, Республіка Казахстан). Крім того, КПК Литовської Республіки 

передбачає можливість проведення цієї слідчої (розшукової) дії щодо 

потерпілого, підозрюваного, неповнолітніх свідка та потерпілого. Обґрунтовано 

недоцільність віднесення підозрюваного до суб’єктів, яких слід допитувати в 

суді під час досудового розслідування, адже це положення суперечитиме 

вимогам ст. 23 КПК України про безпосередність дослідження доказів у 

судовому процесі. Що стосується таких суб’єктів кримінального процесу, як 

малолітній, неповнолітній свідок і потерпілий, то необхідності у регламентації 

такого допиту в окремій статті немає, адже допитуватимуться вони за 

правилами допиту ст. ст. 226, 227 КПК України з урахуванням їх 

процесуального статусу. 

5. Самостійний характер повноважень слідчого судді у кримінальному 

провадженні дав можливість виділити окрему кримінальну процесуальну 
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функцію – сприяння сторонам кримінального провадження у збиранні доказів, 

яка за своєю суттю відрізняється від функції судового контролю, визначеної 

КПК, і від інших функцій, на яких акцентується увага у науковій літературі. У 

порядку ст. 225 КПК України мова йде про забезпечення можливості отримання 

допустимих доказів, подання яких у майбутньому буде утруднено або 

унеможливлено. 

5. До учасників кримінального провадження, які беруть активну участь у 

проведенні допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні, слід 

віднести сторони кримінального провадження, зазначені у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК 

України, а також представника юридичної особи. Зважаючи на те, що зазначена 

процесуальна дія проводиться на стадії досудового розслідування, логічно, що 

до таких осіб (поряд з розглянутими нами вище потерпілим і свідком) слід 

відносити ‒ зі сторони обвинувачення: слідчого, прокурора, потерпілого, 

представника потерпілого та законного представника у випадках, установлених 

КПК; зі сторони захисту: підозрюваного, особу, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх 

захисників і законних представників. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ДОПИТ 

СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ 

 

 

2.1 Прийняття рішення про допит свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні 

 

З прийняттям у 2012 році нового КПК, українське кримінальне 

процесуальне законодавство доповнилось, з-поміж іншого, такою новелою, як 

«допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні» (ст. 225 КПК). На думку окремих розробників КПК, проведення цієї 

процесуальної дії є способом депонування доказів судом, що ґрунтується на ч. 1 

ст. 23 КПК «Безпосередність дослідження показань, речей і документів», а 

також, якщо ж відповідна особа залишається живою до моменту основного 

судового розгляду, то суд зобов’язаний отримати її показання усно уже з участю 

підозрюваного, а не лише відтворити запис попереднього допиту [10, с. 33]. 

Як зазначає Л. М. Лобойко, залежно від того, отримані докази 

безпосередньо у стадії судового розгляду чи у стадії досудового розслідування, 

але в судовому засіданні, показання можуть бути «реальними» і 

«депонованими». Перші отримують шляхом надання їх свідком безпосередньо у 

судовому засіданні, де кримінальну справу розглядають по суті обвинувачення. 

Другі – в судовому засіданні, що проходить у стадії досудового розслідування, 

коли обвинувачення лише готується для подання його до суду [125]. 

Саме суд має гарантії незалежності, діє гласно і відкрито, приймає свої 

рішення лише на підставі закону й відповідно передбаченої законом процедури і 

є одним із європейських стандартів судочинства у випадку забезпечення прав і 

свобод під час досудового провадження в кримінальних справах [152, с. 57]. 

Звичайно, діяльність слідчого судді у досудовій стадії кримінального 
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провадження ускладнює роботу слідчого і прокурора, але водночас суттєво 

підсилює правозабезпечувальний (правозахисний) механізм досудового 

розслідування, бо виключає можливість обмеження прав і законних інтересів 

учасників процесу слідчим і прокурором без вмотивованого судового рішення, 

що повністю відповідає вимогам ст. 29 Конституції України [154, с. 116‒128]. У 

тому, що введення у кримінальний процес «процедури допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні» забезпечить належний захист 

прав та свобод окремих учасників кримінального провадження висловили 

переконання 59 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів. Досить високий 

відсоток респондентів (16 %) висловили сумнів у цьому, або ж утримались від 

відповіді (25 %) (Додаток А). 

Прийняттю рішення про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні передує ініціатива сторін кримінального 

провадження, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. Їх волевиявлення, відображене у клопотанні, спонукає слідчого 

суддю до прийняття відповідного рішення у вигляді ухвали за результатами 

розгляду клопотання. 

Варто погодитись із Н. С. Глинською, що така вибірковість законодавця 

щодо проведення окремих процесуальних дій пояснюється, насамперед, 

характером правових питань, що вирішуються слідчим, прокурором чи судом 

під час кримінальної процесуальної діяльності. А саме, з огляду на 

правозахисну орієнтацію кримінального провадження, вирішальним моментом 

для, так званого, «ускладнення» правової процедури вирішення окремих 

правових питань є ступінь можливого впливу правових наслідків ухваленого під 

час такої процедури кримінально-процесуального рішення на реалізацію прав і 

законних інтересів учасників провадження. Так, зокрема, вирішення питань, 

пов’язаних із можливим суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод 

людини, чинне законодавство відносить до виключної компетенції суду із 

додержанням вимог змагальної процедури [46, с. 33].  

Допит слідчим суддею свідка, потерпілого у порядку ст. 225 КПК 
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України, як виняток із принципу безпосередності дослідження показань, має 

дещо іншу правову природу. Його поява у вітчизняному законодавстві 

породжена реальною можливістю існування обставин об’єктивної дійсності, які 

можуть призвести до неможливості реалізації права/обов’язку окремих 

учасників кримінального провадження давати показання, що матимуть доказове 

значення [272, с. 84], а, отже, і права впливати на вирішення кримінального 

провадження [270, с. 144]. 

Аналіз положень різних наук дозволив І. В. Бліновій-Сичкар та 

А. В. Міліковій стверджувати, що прийняття рішень – це діяльність, яка полягає 

в процесі постановки завдань, розробці рішень та виборі альтернативи [22, 

c. 110]. Поділяємо точку зору Н. В. Глинської, що розуміння поняття «рішення» 

є прийнятним і для його характеристики в кримінальному процесі. Водночас 

об’єктивно існуючі особливості кримінальної процесуальної діяльності 

обумовлюють необхідність урахування в його визначенні специфічних рис, 

притаманних рішенням, що приймаються під час саме такої діяльності 

[46, с. 22]. 

Загалом варто погодитися з П. А. Лупінською, що прийняття 

кримінальних процесуальних рішень являє собою багатоетапний процес і може 

містити два або більше етапи [129, с. 37–38]. Дане твердження цілком 

застосовне до прийняття рішення про здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Клопотання слідчого, прокурора, з яким він звертається до слідчого судді, 

це його рішення з правових питань, що виникли у розслідуваному ним 

кримінальному правопорушенні, але воно є проміжним. Остаточне рішення, яке 

обов’язкове для виконання, приймає слідчий суддя, який, здійснюючи 

попереджуючий контроль з метою недопущення прийняття на досудовому 

розслідуванні незаконних і необґрунтованих рішень, які суттєво обмежують 

права та свободи громадян. Рішення слідчого, прокурора виражені у формі 

клопотання, можна віднести до групи процесуальних рішень на досудовому 

розслідуванні, які є об’єктом судового контролю.  
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На нашу думку, в КПК України необхідно закріпити в конкретній нормі 

процесуальну форму клопотання слідчого, прокурора, оскільки саме у цьому 

процесуальному документі виражається не остаточне обов’язкове для всіх 

рішення, а тільки позиція зазначених суб’єктів щодо вирішення конкретного 

питання, виходячи з обставин кримінального провадження. Ґрунтується вона на 

основі внутрішнього переконання слідчого, прокурора, які досліджують 

відповідні докази у кримінальному провадженні, а виражається у формі 

клопотання, пропозиції слідчого про прийняття такого рішення суддею. 

Вважаємо, що чинний КПК слід доповнити окремою статтею про вимоги, 

яким має відповідати клопотання слідчого. На необхідність доповнення КПК 

України окремою статтею щодо вимог до структури та змісту клопотання 

слідчого вказали 76 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів (Додаток А). На 

нашу думку, цей процесуальний документ повинен складатися з трьох частин: 

вступної, описово-мотивувальної та резолютивної. 

У вступній частині клопотання має бути зазначено: до якого суду 

направляється клопотання; назва документа (про прийняття якого рішення 

клопоче слідчий, прокурор); дата та місце складання клопотання; хто його 

склав, у якому кримінальному провадженні; стаття кримінального закону, за 

якою розслідується кримінальне правопорушення. 

Описово-мотивувальна частина клопотання відокремлюється від вступної 

словами «встановив». У цій частині клопотання мають бути наведені обставини  

розслідуваного кримінального правопорушення, мотив необхідності прийняття 

суддею відповідного рішення та обставини, що обґрунтовують клопотання 

слідчого, прокурора. Якщо клопотання виноситься щодо конкретної особи, то 

необхідно вказати її процесуальне становище (підозрюваний, потерпілий, 

свідок) та навести її анкетні дані. У разі заявлення клопотання про одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб слід назвати цих осіб, їх 

процесуальний статус та вказати, у чому саме, на думку особи, що подає 

клопотання, полягають розбіжності в їхніх показаннях. 

Закінчується описово-мотивувальна частина клопотання посиланням на 
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відповідні статті КПК та словом «прошу». 

Резолютивна частина клопотання має містити конкретно сформульоване 

рішення, на прийнятті якого наполягає слідчий, прокурор. Після резолютивної 

частини і підпису слідчого має бути зазначено про його погодження (у разі 

складення його слідчим). 

На нашу думку, законодавець надто «скупо» регламентує процесуальний 

порядок розгляду клопотання про проведення допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні, обмежуючись 

загальним – «сторона кримінального провадження має право звернутися до 

слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб». На переконання 88 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів, 

процедура розгляду слідчим суддею клопотання про допит свідка, потерпілого 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні потребує 

законодавчого закріплення (Додаток А). 

Законодавча регламентація ухвалення слідчим суддею рішення на 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні викликає серйозні запитання у 77 % опитаних слідчих, 

прокурорів та суддів. Натомість, процедура ухвалення рішення слідчого судді є 

чіткою і зрозумілою лише для 23 % (Додаток А). 

Хоча, на наше переконання, процедура звернення з таким клопотанням та 

його розгляд потребує детальної регламентації з огляду на важливість 

забезпечення законних прав та інтересів осіб, допит яких планується здійснити 

у такому «особливому» порядку. Не регламентовано ст. 225 КПК й процедуру 

прийняття відповідного рішення слідчого судді за результатами розгляду 

клопотання про допит свідка чи потерпілого в судовому засіданні. 

На думку 64 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів, під час процедури 

розгляду слідчим суддею клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні належним чином реалізується 
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судовий контроль за дотриманням прав особи. Протилежну точку зору мають 

19 %, ще 17 % утримались від відповіді (Додаток А). 

Зі змісту ч. 1 ст. 225 КПК випливає, що клопотання про допит свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні подається 

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. Таке клопотання розглядається слідчим суддею, який 

визначається автоматизованою системою документообігу суду в порядку, 

передбаченому ч. 3 ст. 35 КПК. 

Не визначено КПК і строки розгляду такого клопотання, що подекуди 

може мати надзвичайно важливе значення. Адже встановлення в законі чітко 

окресленого строку для розгляду клопотань учасників процесу є процесуальною 

гарантією їх своєчасного вирішення. У нашому випадку, оперативність розгляду 

клопотання може бути викликана, наприклад, існуванням реальної небезпеки 

для життя і здоров’я свідка чи потерпілого. На думку 89 % опитаних слідчих, 

прокурорів та суддів, у ст. 225 КПК України варто визначити терміни розгляду 

клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. 

Визначаючи терміни прийняття відповідних рішень слідчим суддею за 

наслідками розгляду клопотань про застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження (глава 10 КПК України), законодавець 

використовує термін «негайно». Більшість опитаних слідчих, прокурорів та 

суддів (74 %) висловились за негайність розгляду такого клопотання, 22 % 

респондентів вважають за необхідне передбачити 72-годинний термін 

(Додаток А). 

З огляду на це, пропонуємо подати частину другу ст. 225-1 КПК України 

у такій редакції: «Вирішення питання про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні», де у частині другій вказати, що 

«2. Клопотання про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні розглядається негайно, але не пізніше 24 годин з моменту 

реєстрації. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя негайно 
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постановляє ухвалу про допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, або про відмову в такому допиті». 

Розглядаючи клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, слідчий суддя повинен 

перевірити, чи відповідає воно вимогам, встановленим у КПК України. 

Аналіз вимог до клопотання слідчого, прокурора, викладених, зокрема, у 

ч. 1 ст. 141, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 155, ст. ст. 160, 171 КПК, дав можливість 

сформулювати такі загальні вимоги до клопотання про допит свідка у судовому 

засіданні під час досудового розслідування: 1) короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) посада, 

яку обіймає особа, яка ініціює клопотання; 4) виклад обставин, що можуть 

унеможливити допит свідка, потерпілого в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, і посилання на конкретні обставини; 5) перелік свідків, 

потерпілих, яких ініціатор клопотання вважає за необхідне допитати у порядку 

ст. 225 КПК України; 6) вид допиту (допит свідка чи потерпілого; одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб). До клопотання слідчий, прокурор 

вправі долучити копії матеріалів на підтвердження доводів, наведених у 

клопотанні. 

До клопотання також можуть бути додані копії матеріалів, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання (довідка лікаря про тяжку хворобу, 

відомості, що вказують на небезпеку для життя чи здоров’я свідка чи 

потерпілого, тощо) [203, с. 469]. 

Відповідно до закону клопотання, що подається до суду і може бути 

предметом розгляду слідчим суддею, підлягає обов’язковій реєстрації в 

автоматизованій системі документообігу суду, яка здійснюється працівниками 

апарату відповідного суду в день його надходження. Визначення слідчого судді 

для конкретного судового провадження здійснюється автоматизованою 

системою документообігу суду в порядку, передбаченому ст. 35 КПК [113]. 

http://pres.in.ua/rishennya-sporiv-sho-vinikayute-u-zvyazku-z-porushennyam-okrem.html
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На нашу думку, якщо слідчий суддя встановить, що клопотання про допит 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

подано без додержання відповідних вимог, зокрема, не дотримано приписів 

закону щодо суб’єкта звернення, змісту клопотання, додатків до нього, він 

повинен постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про допит 

свідка, потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування. Однак 

це не означає, що таке клопотання не може бути подане знову після усунення 

ініціатором допущених порушень. 

Проти законодавчої заборони стороні кримінального провадження 

повторно звернутись до слідчого судді з клопотанням про допит свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

висловилось 76 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів (Додаток А). 

З огляду на викладене вище вважаємо доцільним подати частину третю 

ст. 225-1 КПК України «Вирішення питання про допит свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні» у такій редакції: 

«3. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, за 

відсутності підстав для допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні». 

Як свідчить аналіз судової практики з означеного питання, наявності 

самого клопотання про допит свідка у судовому засіданні під час досудового 

розслідування та витягу з ЄРДР недостатньо для прийняття рішення по ньому 

слідчим суддею, оскільки відповідні доводи у клопотанні зазвичай 

розцінюються як припущення, не підтверджені відповідними доказами. Так, 

обґрунтовуючи подане клопотання про проведення допиту свідка під час 

досудового розслідування перед слідчим суддею Печерського районного суду 

м. Києва у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 110 КК України, слідчий вказав, що показання свідка мають суттєве 

значення для забезпечення неупередженого розслідування у даному 

провадженні, а також наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та 

http://pres.in.ua/rishennya-sporiv-sho-vinikayute-u-zvyazku-z-porushennyam-okrem.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_564/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#564
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достовірність таких показань, з метою унеможливити будь-який тиск на 

вказаного свідка. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального 

провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про 

відсутність підстав для проведення допиту особи у якості свідка, оскільки 

обставини, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, 

ґрунтуються на його припущеннях та доказами не підтверджуються [242]. 

До клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні повинен бути доданий витяг з ЄРДР про 

реєстрацію кримінального провадження. Кримінальний процесуальний закон не 

встановлює перелік обов’язкових документів, які мають бути долучені до такого 

клопотання, й, отже, це не може слугувати підставою для відмови у його 

розгляді слідчим суддею.  

Переважна більшість опитаних слідчих, прокурорів та суддів (81 %) 

висловились за недоцільність визначення у КПК України переліку 

процесуальних документів (окрім витягу з ЄРДР), які слід долучити стороні 

кримінального провадження до клопотання про проведення допиту в порядку 

ст. 225 КПК України (Додаток А). 

На підтвердження викладеного наведемо приклад із судової практики. До 

слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий з 

клопотанням про допит в судовому засіданні свідка у кримінальному 

провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України. У 

зв’язку з тим, що цій особі були відомі надважливі обставини, які мають 

значення для розслідування причин збиття пасажирського літака «Боінг 777», 

існувала реальна небезпека для її життя і здоров’я, що могла призвести до 

втрати важливих доказів у справі, до нього було застосовано заходи безпеки. 

Однак, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення 

клопотання, яке не містило у своєму обґрунтуванні будь-яких конкретних і 

реальних причин, які вказують на необхідність отримання від певної особи чи 

осіб показань. При цьому, слідчим не було додано до клопотання будь-яких 

документів, на підтвердження викладених ним у клопотанні обставин щодо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1354/ed_2016_10_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#1354
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існування реальної небезпеки життю і здоров’ю відповідній особі [248]. 

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 24 квітня 2014 р. 

відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про проведення допиту свідка. 

Свідком із зміненими анкетними даними «Смірнов І. І.» було заявлено 

клопотання про забезпечення безпеки життя і здоров’я внаслідок погрози 

фізичною розправою з боку підозрюваного у разі надання показань проти 

останнього. На підставі цього слідчий допускав можливість впливу на повноту 

та достовірність показань даного свідка, що мають ключове значення в 

доказуванні злочинних дій підозрюваного. Проте, слідчий суддя вирішив, що 

слідчим не доведено необхідність отримання показань свідка в судовому 

засіданні під час досудового розслідування та обставини, що унеможливлюють 

допит цього свідка під час судового розгляду справи [225]. 

Вважаємо, що при вирішенні питання про допит свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні слідчий суддя 

зобов’язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для його 

проведення; 2) достатність доказів, які вказують на необхідність допиту саме у 

такому процесуальному режимі. 

Зі змісту ч. 1 ст. 225 КПК можна дійти висновку, що до слідчого судді з 

клопотанням про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні може звернутися не тільки слідчий та прокурор. У даній 

нормі йдеться про сторони кримінального провадження, а також про 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Саме 

вони наділені правом звернутися з таким клопотанням. Отже, таке право є у 

потерпілого, його представника та законного представника, оскільки відповідно 

до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК вони є стороною обвинувачення. Вказане право належить 

і стороні захисту, а саме підозрюваному, його захиснику та законному 

представнику. 

Правовою підставою для проведення будь-якої процесуальної дії, яка 

проводиться з дозволу слідчого судді, є винесена ним ухвала за результатами 

розгляду відповідного клопотання. У нашому випадку ‒ це рішення слідчого 
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судді іменується або 1) ухвала про проведення допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні, або 2) ухвала про відмову 

в задоволенні клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

У тлумачному словнику української мови, слово «рішення» визначено як: 

1) вирок суду, постанова, розпорядження якої-небудь організації; 2) продуманий 

намір зробити що-небудь; 3) спосіб вираження, зображення чого-небудь [81, 

с. 401]. 

Під кримінальним процесуальним рішенням слід розуміти виражений у 

встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, в якому 

компетентні державні органи і посадові особи у встановленому законом 

порядку з метою вирішення правових і кримінологічних завдань кримінального 

судочинства, надають відповіді на питання, які виникли по справі, і виражають 

владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що випливають із встановлених 

на момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів [77, с. 20]. 

Як зазначає В. В. Смірнова, судовим рішенням притаманні як загальні 

правові властивості: певний зміст (наявність відповідей на правові питання), 

функціональне значення (реалізація норм закону), спеціальна форма (єдина для 

усіх рішень певного виду), так і спеціальні: підстави прийняття, порядок 

ухвалення, межі впливу на рішення інших суб’єктів (скасування, зміна). Саме 

наявність останніх дозволяє говорити про існування у системі кримінально-

процесуальних актів такого виду, як судові рішення [194, с. 27–28]. 

Вирішуючи питання, що належать до його компетенції, слідчий суддя 

приймає рішення у формі ухвал (ч. 2 ст. 110 КПК України). Ухвала слідчого 

судді ‒ це процесуальне рішення, у якому обґрунтовуються результати розгляду 

клопотання слідчого (прокурора) або іншого учасника кримінального 

провадження. 

Оскільки норма, яка б визначала загальні вимоги до ухвали слідчого судді, 

відсутня, слід використовувати за аналогією норми, що визначають зміст ухвали 

суду (ст. 372 КПК України). Спеціальні вимоги щодо ухвал слідчого судді 
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передбачено в окремих статтях КПК України: про тимчасовий доступ до речей і 

документів (ст. 164), про арешт майна (ч. 5 ст. 173), про дозвіл на затримання з 

метою приводу (ст. 190), про застосування запобіжних заходів (ст. 196), про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 235), про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії (ч. 4 ст. 248) [113]. З цього 

приводу виникає цілком логічне запитання: «Чому законодавець не передбачив 

окремої норми, яка б визначала вимоги до ухвали про допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні, порядок її винесення та 

вручення?». Як не дивно, але усі процедурні питання досить громіздкого 

комплексу процесуальних дій, які в сукупності складають процесуальний 

порядок допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні законодавцем регламентовані в межах однієї статті (ст. 225 

КПК України). 

Поділяємо точку зору М. О. Карпенка, що процесуальні акти, які приймає 

слідчій суддя в рамках кримінального провадження, безумовно, є рішеннями. 

Натомість, їх не можна ототожнювати із судовими рішеннями лише на тій 

підставі, що вони приймаються під дахом такої державної установи, як суд. З 

приводу цього, доцільною видається пропозиція внесення відповідних змін до 

ст. 110 КПК України: «Рішення слідчого судді приймається у формі ухвали, яка 

має відповідати вимогам, передбаченим статтями 370‒372 цього Кодексу з 

урахуванням особливостей, передбачених Розділами II, III цього Кодексу» 

[92, с. 56]. 

Відповідно до ст. 372 КПК України, ухвала, що викладається окремим 

документом, складається з: 1) вступної частини із зазначенням: дати і місця її 

постановлення; назви та складу суду, секретаря судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; прізвища, ім’я і по 

батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, 

місця народження і місця проживання; закону України про кримінальну 

відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється, обвинувачується особа; сторін кримінального провадження 
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та інших учасників судового провадження; 2) мотивувальної частини із 

зазначенням: суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно 

розглядається; встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також 

мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких суд виходив при 

постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався; 3) резолютивної 

частини із зазначенням: висновків суду; строку і порядку набрання ухвалою 

законної сили та її оскарження [113]. 

Н. В. Глинська, яка досліджувала обґрунтованість рішень у 

кримінальному процесі, сформулювала суттєві риси кримінально-

процесуального рішення: обов’язковість його прийняття у встановленому 

законом порядку та вираження у визначеній законом формі; правовий, 

державно-владний, загальнообов’язковий, владно-розпорядчий, пізнавально-

посвідчувальний, спонукальний та ініціюючий характер; спрямованість на 

вирішення певних кримінально-правових, кримінально-процесуальних та 

кримінологічних завдань. Узагальнення зазначених рис дозволило 

сформулювати визначення кримінально-процесуального рішення як вираженого 

у встановленій законом формі індивідуального правозастосовного акта, в якому 

компетентні державні органи і посадові особи у передбаченому законом 

порядку з метою вирішення правових і кримінологічних завдань надають 

відповіді на питання, що виникли по справі, і виражають владне волевиявлення 

про дії або бездіяльність, що випливають із встановлених на момент винесення 

рішення фактичних обставин справи і приписів чинного законодавства [47, с. 7]. 

Аналіз чинного КПК України свідчить, що зміст ухвали слідчого судді 

про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні повинен відповідати як загальним вимогам, передбаченим у ст. 372 

КПК, так і спеціальним вимогам, які, на жаль, кримінальним-процесуальним 

Законом не визначено. 

На нашу думку, кожна ухвала слідчого судді про допит свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, або про 

відмову в такому допиті, повинна містити такі частини: 
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1) вступна частина із зазначенням: дати й місця її постановлення; назви та 

складу суду, секретаря судового засідання, осіб у присутності яких 

здійснюється розгляд; сторін кримінального провадження та інших учасників 

судового провадження; найменування (номер) кримінального провадження; 

кваліфікації кримінального правопорушення; 

2) описово-мотивувальна частина із зазначенням: суті питання, що 

вирішується ухвалою відповідно до ст. 225 КПК України, і за чиєю ініціативою 

воно розглядається; встановлених судом обставин із посиланням на докази, 

надані ініціатором клопотання, які обґрунтовують ці обставини (наприклад, 

протоколи допиту осіб, які підтверджують, що, знаходячись на волі з метою 

уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно вплинути на свідка)
1
; 

мотивів, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положень 

закону, яким він керувався; мотивів неврахування окремих доказів; оцінки 

доводів сторін, що були висловлені ними на підтвердження своєї позиції з 

приводу правових питань, порушених у клопотанні; 

3) резолютивна частина із зазначенням: висновків слідчого судді з 

приводу заявленого клопотання – задовольнити або відмовити в задоволенні; 

виду допиту, місця та часу його проведення; процесуального статусу особи, її 

анкетних даних. 

Вибір слідчим суддею конкретного рішення у порядку ст. 225 КПК 

України являє собою ніщо інше як сукупність об’єктивного і суб’єктивного 

суддівського пізнання. Ю. М. Грошевий відокремлює п’ять чинників 

                                                
1
 До Деснянського районного суду м. Києва 23 лютого 2017 року надійшло клопотання 

про допит свідка, під час досудового розслідування в судовому засіданні. Слідчий вказав на 

наявність обґрунтованої підстави вважати про існування обставини, яка може унеможливити 

допит свідка під час судового розгляду справи, а саме, оскільки вказана особа володіє 

суттєвою доказовою інформацією, що у подальшому разом із іншими доказами може мати 

істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення 

винних до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та існує реальна загроза того, що підозрюваний, 

знаходячись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом погроз, 

вмовляння або підбурювання до дачі неправдивих показань, безпідставної відмови від дачі 

показань може незаконно вплинути на свідка. Слідчий суддя дійшов висновку про 

необхідність задоволення даного клопотання [226]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2017_08_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
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суб’єктивності: суддівське пізнання належить конкретному судді і являє собою 

єдність знання та переживань; результати пізнання по кримінальній справі є не 

реальне відтворення фактів, які входять до предмета доказування, а тільки їх 

ідеальний образ; пізнання обставин злочину здійснюється в установленому 

законом порядку, що передбачає індивідуальне сприйняття і засвоєння суддями 

вимог закону та їх особисту об’єктивізацію в процесуальній діяльності та 

судовому рішенні; прийняття рішення по кримінальній справі пов’язано з 

вибірковістю знання, адекватним понятійним описом тих об’єктивних якостей 

фактів, які мають значення для правильного розв’язання справи; на рівні 

логічного відображення суддею об’єкта судового пізнання у судовому рішенні 

суб’єктивність, визначена особистим розумінням суддею правових категорій,  а 

також його професійним досвідом [58, с. 29]. Ці чинники цілком можливо 

віднести й до прийняття слідчим суддею рішення про доцільність допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

На нашу думку, Кримінальний процесуальний закон повинен давати 

слідчому судді можливість обирати різні рішення, які найбільш доцільні в 

конкретній ситуації. Однак, при цьому, він повинен керуватись не тільки 

вимогами закону, але й своїм внутрішнім переконанням. На жаль, такі варіанти 

дій слідчого судді, за результатами розгляду клопотання в порядку ст. 225 КПК 

України, законодавчо не визначені. 

На нашу думку, варіантів повинно бути два: 1) винести ухвалу про 

проведення допиту свідка, потерпілого чи підозрюваного під час досудового 

розслідування в судовому засіданні; 2) винести ухвалу про відмову у 

задоволенні клопотання про допит свідка, потерпілого чи підозрюваного під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. При цьому, відмова у 

задоволенні клопотання не повинна виключати можливості звернення ініціатора 

клопотання з повторним клопотанням. 

До речі, 74 % опитаних слідчих, прокурорів та суддів переконані у 

доцільності законодавчого визначення строку дії ухвали про проведення допиту 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 
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(Додаток А). На жаль, законодавець оминув увагою і це питання. Хоча 

доцільність проведення допиту у такому «форматі» в подальшому може 

відпасти з огляду на обставини кримінального провадження. 

На нашу думку, при визначенні найоптимальнішого строку дії ухвали 

слідчого судді про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні, слід керуватись аналогічними приписами щодо проведення 

обшуку (п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України) та тимчасового доступу до речей і 

документів (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України). Законодавче визначення строку дії 

ухвали дисциплінує сторону кримінального провадження, яка ініціювала 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 225 КПК України, 

дозволить уникнути зволіканням у її проведенні. 

Зважаючи на це, пропонуємо внести законодавчі зміни до КПК України 

шляхом доповнення його статтею 225-1 «Вирішення питання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні», частиною 

другою такого змісту: «Строк дії ухвали слідчого судді про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні не може 

перевищувати одного місяця».  

В науковій літературі вимоги, що пред’являються до рішень органів 

розслідування, поділяються на такі групи: 1) визначені кримінально-

процесуальним законом (законність, обґрунтованість, вмотивованість); 

2) вимоги, що витікають із принципів (засад) кримінального процесу (повнота, 

всебічність, неупередженість, своєчасність, справедливість); 3) вимоги, 

сформульовані судово-слідчою практикою і процесуальною наукою 

(визначеність, грамотність, логічність, послідовність, культура оформлення) [34, 

с. 7; 67, с. 12–13; 115, с. 38–45; 148, с. 48–87]. 

Зазначені вимоги пред’являються й щодо ухвали слідчого судді про допит 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Дійсно, неможливо вважати законною ухвалу слідчого судді, яка не враховує 

вимог справедливості та своєчасності. Усі ці ознаки притаманні поняттям 

законності та обґрунтованості, адже обґрунтоване рішення про допит свідка, 
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потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні не може 

бути неповним, упередженим, безграмотним та нелогічним. 

Зауважимо, що для такого рішення слідчого судді, як винесення ухвали у 

порядку ст. 225 КПК України, що приймається під час складної процедури, 

притаманним є те, що предмет його обґрунтування охоплює також висновки 

особи, яка приймає рішення щодо оцінки доводів, висловлених сторонами. В 

той час як ігнорування їх слідчим суддею свідчитиме про неналежну 

вмотивованість ухвали, а відтак – породжуватиме сумніви в законності, 

обґрунтованості та справедливості ухваленого рішення. Адже обґрунтованість 

та вмотивованість будь-якого рішення слідчого судді є його ключовими 

характеристиками, що дозволяють в цілому оцінити таке підсумкове рішення на 

предмет його законності та справедливості. Однак, не варто ототожнювати ці 

поняття. Саме через вмотивованість досягається така ознака, як обґрунтованість 

[274, с. 51]. 

Рішення слідчого судді як акт розумово-вольової діяльності має 

відповідати не тільки процесуальній формі, але й бути зрозумілим і 

переконливим для усіх учасників процесу, а, отже, обґрунтованим і 

вмотивованим. Тому, як видається, необхідною умовою вмотивованості ухвали 

слідчого судді про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні є приведення в описово-мотивувальній частині пояснень 

того, чому одні докази визнані достовірними, а інші спростовані і не взяті до 

уваги при прийнятті відповідного рішення. До речі, мотиви, які наведені в 

описово-мотивувальній частині ухвали, мають за змістом відповідати 

зазначеному в резолютивній частині прийнятому рішенню [274, с. 60]. 

Таким чином, ухвалу слідчого судді, винесену в порядку ст. 225 КПК 

України, можна визнати обґрунтованою, коли в ній відображено обставини, що 

мають значення для вирішення питання про доцільність допиту свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, які підтверджені доказами, а висновки слідчого судді витікають із 

встановлених обставин. 
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З іншого боку, кримінальні процесуальні рішення, що приймаються за 

ініціативою учасників провадження, мають становити собою не прості 

констатації фактичного та правового характеру, а залежно від характеру 

прийнятого рішення містити докладну оцінку доводів ініціатора розгляду цього 

питання, якими така особа обґрунтовувала необхідність прийняття відповідного 

рішення у поданій скарзі, заяві, клопотанні. Наявність такого мотивування надає 

висновкам особи, яка приймає рішення, переконливості, що є важливим як у 

випадку незадоволення вимог ініціатора, так і в разі задоволення, якщо, 

наприклад, протилежна сторона кримінального провадження прогнозовано буде 

не задоволена прийнятим рішенням. Так, зокрема, засобом обґрунтування 

кримінальних процесуальних рішень, якими відмовляється у задоволенні тих чи 

інших вимог сторони обвинувачення, може бути демонстрація недоведеності 

обставин, що викладені у відповідному клопотанні слідчого, прокурора, що 

цілком вписується в концепцію змагальності. У випадку задоволення вимог 

особи, що звернулась до компетентного органу, питання про межі 

обґрунтування такого рішення має вирішуватися особою, яка приймає рішення з 

огляду на конкретну ситуацію [46, с. 37]. 

Про обґрунтованість як одну з основних вимог, що пред’являються до 

судових рішень, вказано й у Висновку Консультативної ради Європейського 

Союзу № 11, де у п. п. 34, 35 зазначається, зокрема, що «…належне 

обґрунтування є імперативом, яким не можна нехтувати в інтересах швидкості 

розгляду. Належне обґрунтування вимагає, щоб судді мали досить часу на 

підготовку своїх рішень. ... Викладення підстав прийняття рішення не лише 

полегшує розуміння та сприяє визнанню сторонами суті рішення, але, 

насамперед, є гарантією проти свавілля. По-перше, це зобов’язує суддю дати 

відповідь на аргументи сторін і зазначити доводи, що є основою рішення й 

забезпечують його правомірність; по-друге, це дає можливість суспільству 

зрозуміти, яким чином функціонує судова система» [32]. 

Погоджуємось із Н. С. Глинською, що обґрунтованим є тільки те рішення, 

що, по-перше, підтверджене посиланнями на відповідні норми права і докази, 
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що підтверджують його правильність, і по-друге, належно вмотивоване, тобто 

коли на підтвердження правильності прийнятого рішення наводиться 

переконлива система аргументів, що свідчить про достатність доказів для 

висновків, зроблених у справі. Своєю чергою, фактичні мотиви «прив’язані» 

саме до доказів, що покладені в основу прийнятого рішення [46, с. 215]. 

Судовій практиці відомі випадки відмови слідчими суддями у задоволенні 

клопотань про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування у 

судовому засіданні з таких причин: відсутні докази наявності обставин, які 

унеможливлюють допит особи у суді або впливають на повноту та достовірність 

показань; у клопотанні не наведено обставин, які можна було б вважати 

винятковими випадками, що можуть унеможливити допит свідка у судовому 

засіданні або вплинути на повноту та достовірність показань; клопотання про 

допит свідка у судовому засіданні під час досудового розслідування заявлено за 

відсутності відомостей про кримінальне правопорушення у Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань (далі – ЄРДР); клопотання про допит свідка в судовому 

засіданні під час досудового розслідування подано після надходження до суду 

обвинувального акта в кримінальному провадженні [33]. 

Як свідчить аналіз положень КПК, законодавець встановлює досить 

широкий перелік обставин, які мають бути враховані слідчим суддею, зокрема 

при вирішенні ним відповідного клопотання сторони обвинувачення про 

надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії чи застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження. Водночас процесуальна 

регламентація процедури прийняття рішення про допит свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні є нормативно не 

визначеною. Годі й казати про вимоги до обґрунтування та мотивування 

відповідних клопотань сторін кримінального провадження та ухвали слідчого 

судді у порядку ст. 225 КПК України. 

Розділились точки зору опитаних слідчих, прокурорів та суддів щодо 

ефективності захисту приватного життя від необґрунтованого втручання під час 

провадження означеної слідчої (розшукової) дії. Піддали сумніву ефективність 
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такого захисту 33 % респондентів, на безперечну ефективність такого захисту 

вказали 32 % опитаних (Додаток А). 

На наше переконання, лише за умови наведення в ухвалі слідчого судді 

достатніх фактичних даних (доказів), що у сукупності свідчать про наявність 

фактичних підстав для проведення допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, а також переконливих 

аргументів, що підтверджують правильність прийнятого рішення, співмірність 

обраного варіанту втручання слідчого судді у процес отримання доказів на 

стадії досудового розслідування потребі, що виникла, та його адекватність 

правомірній меті, можна констатувати, що особі забезпечено судовий захист її 

прав та інтересів у кримінальному судочинстві. Інакше ‒ ухвалене слідчим 

суддею рішення про проведення допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні має бути розцінене як 

необґрунтоване, а відтак - незаконне. На думку Н. С. Глинської, єдності у 

правозастосуванні сприяла б наявність в КПК загальної норми, в якій би 

закріплювалися загальні до усіх ухвал слідчого судді вимоги з урахуванням 

специфіки їх функціонального призначення ‒ забезпечення судового контролю 

за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні 

[46, с. 219]. 

Як зазначається у літературі, при викладенні доказів і доводів на 

обґрунтування ухваленого рішення про допит свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні (або про відмову в задоволенні 

відповідного клопотання) слід знайти оптимальний баланс між стислістю 

викладу тексту та його переконливістю. Інакше кажучи, неповноті чи 

надлишковій лаконічності мотивування ухваленого кримінального 

процесуального рішення протистоїть її надмірність, що може обумовити такий 

недолік, як незрозумілість і непереконливість [46, с. 223]. А цього, як свідчить 

аналіз вивчених ухвал слідчого судді у порядку ст. 225 КПК України, досягти 

вдається далеко не завжди. З цього приводу ЄСПЛ неодноразово наголошував, 
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що суди мають вказати з достатньою ясністю та зрозумілістю мотиви, на яких 

ґрунтуються рішення [63, с. 420]. 

Викладене спонукає до висновку, що процедура допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні потребує 

детальної регламентації у КПК України. Адже усі процедурні питання з 

моменту виникнення у слідчого, прокурора переконання у необхідності 

проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України до моменту прийняття 

відповідного рішення слідчим суддею у формі ухвали мають бути чітко 

прописані законодавчо з метою унеможливлення довільного трактування та 

порушення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Натомість, рішення слідчого судді про проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування у кожному конкретному 

випадку має бути належним чином процесуально оформлене. Адже законне та 

обґрунтоване проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії неможливе без 

попереднього винесення та належного процесуального оформлення рішення 

уповноваженої посадової особи – слідчого судді. Відповідно, таке рішення, 

винесене у формі ували (ч. 2 ст. 110 КПК України), виступає необхідною, хоча і 

формальною, підставою проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України. 

 

 

2.2 Фактичні підстави проведення допиту свідка, потерпілого в суді 

під час досудового розслідування 

 

Логічні підсумки, зроблені за результатами попереднього підрозділу, 

співпадають з міркуваннями М. Сичук, що правовими підставами проведення 

слідчих (розшукових) дій слід вважати наявність відповідних повноважень 

державних органів і посадових осіб на проведення конкретної слідчої 

(розшукової) дії у поєднанні з належною процесуальною формою рішення про її 

проведення [189, с. 153]. Натомість фактичними підставами проведення слідчих 

(розшукових) дій виступає сукупність даних, які обумовлюють необхідність і 
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можливість проведення певної слідчої (розшукової) дії у конкретних умовах з 

огляду на досягнення її мети.  

Не підлягає сумніву й висновок, зроблений С. Ю. Карпушиним, що право 

на проведення слідчих (розшукових) дій виникає за наявності фактичних і 

правових (юридичних) підстав. Фактичні підстави передбачають існування 

фактичних даних, що викликають необхідність провадження певної слідчої 

(розшукової) дії з метою отримання доказів у кримінальному провадженні. 

Правові підстави проведення слідчих (розшукових) дій мають комплексний 

правовий характер і включають додержання положень про компетентність 

суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, час, з якого виникає право 

проведення слідчої (розшукової) дії, дотримання встановленої підслідності у 

процесі досудового розслідування [94, с. 24]. 

І, дійсно, ухвала про проведення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні сама по собі не є достатньою 

підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Навпаки, саме наявність 

фактичних підстав, якими, відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, є обставини, 

що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, обумовлює необхідність і можливість винесення 

відповідної ухвали слідчим суддею. Кримінальний процесуальний закон 

вимагає оформлення рішення про проведення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні у формі ухвали, а саме рішення 

може бути визнане законним і обґрунтованим лише, якщо наявні не тільки 

правові, а й фактичні підстави. 

У межах підрозділу визначимо вагомість і достатність фактичних підстав 

для проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час досудового 

розслідування, з огляду на практику вирішення відповідних клопотань слідчими 

суддями. 

У частині першій ст. 225 КПК України «Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні» визначено, що у виняткових 

випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого 
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під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і 

здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, 

що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, сторона кримінального провадження має право 

звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи 

потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого 

здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування 

хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду [113]. 

Існування процедури допиту в порядку ст. 225 КПК України є винятком із 

загального правила про безпосередність дослідження доказів, відповідно до 

якого суд повинен дослідити докази безпосередньо; не можуть бути визнані 

доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були 

предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених 

КПК (ст. 23 КПК) [113]. 

Слід звернути увагу на відсутність чіткого формулювання підстав допиту 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, 

особливо щодо їх вичерпності, для проведення такого виду допиту, що створює 

широкі можливості для сторони обвинувачення маніпулювати показаннями 

свідків, потерпілих та фальсифікувати таким чином доказову інформацію. У 

цьому контексті О. Баганець зазначає, що, не дивлячись на те, що такі допити 

повинні проводитись лише у невідкладних випадках, в цій же статті дано 

настільки розширений зміст цього поняття, що спонукає до висновків, що це 

нововведення буде застосовуватись надмірно широко, особливо в тих справах, 

де зібрати беззаперечні докази винуватості або взагалі неможливо (наприклад, 

за спливом багатьох років із часу події), або їх не буде існувати в природі, а 

бажання досягти поставленої мети у слідчого і прокурора буде домінуючим [6]. 

Як бачимо, у ч. 1 ст. 225 КПК чітко визначені лише два виняткові 

випадки, які є підставою для звернення сторони кримінального провадження із 
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клопотанням про проведення допиту, зокрема, існування небезпеки для життя 

чи здоров’я свідка, потерпілого та їх тяжка хвороба. Вжите законодавцем 

формулювання «інші обставини» свідчить про невизначеність кола таких 

обставин, наголошуючи на існуванні вірогідності унеможливити допит свідка 

чи потерпілого в суді або вплинути на повноту чи достовірність їх 

показань [33]. З іншого боку, неможливо дати вичерпний перелік таких 

обставин, оскільки суспільні відносини розвиваються, і ті обставини, що раніше 

не враховувались законодавцем, та й не могли враховуватись на час 

запровадження відповідної норми у КПК, згодом можуть бути віднесені до 

виняткових випадків, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування. 

З огляду на це вважаємо, що редакцію ст. 225 КПК України у частині 

визначення підстав для допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні слід залишити без змін (поряд з такими як 

існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби). До речі, проведене нами опитування теж свідчить про 

неоднозначність цього питання. Так, на думку 39 % слідчих, прокурорів та 

суддів, у ст. 225 КПК України варто передбачити й інші обставини, що можуть 

унеможливити допит свідка, потерпілого у суді або вплинути на повноту чи 

достовірність їх показань; 42 % дотримуються іншої думки; утримались від 

відповіді 19 % опитаних (Додаток А). 

Здійснюючи розгляд клопотання про допит свідка, потерпілого в порядку 

ст. 225 КПК, слідчий суддя, вивчаючи його зміст та матеріали, додані до нього, 

оцінює обґрунтованість клопотання і визначає, чи мають місце обставини, які 

зумовлюють допит зазначених осіб та можуть унеможливити його проведення 

під час судового засідання [113].  

У таких випадках слідчим суддям, оцінюючи докази, надані на 

підтвердження підстав проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час 

досудового розслідування, необхідно керуватися принципом «поза розумним 

сумнівом», зміст якого сформульований у пункті 43 рішення Європейського 
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суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справі «Кобець проти України» від 

14 лютого 2008 року. Європейський суд з прав людини зазначив, що відповідно 

до його прецедентної практики під час оцінки доказів він керується критерієм 

доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Авшар проти 

Туреччини» (Avsar v. Turkey), п. 282). Таке доведення має випливати із 

сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і 

узгоджених між собою. Розумним є сумнів, який ґрунтується на певних 

обставинах і здоровому глузді, випливає зі справедливого та зваженого розгляду 

всіх належних і допустимих відомостей, визнаних доказами, або з відсутності 

таких відомостей та є таким, який змусив би особу втриматися від прийняття 

рішення у питаннях, що мають для неї найбільш важливе значення [182]. 

В практичній діяльності непоодинокими є ситуації, коли потерпілі чи 

свідки відмовляються давати показання чи ухиляються від вчинення 

процесуальних дій, змінюють свої попередні свідчення, надають неповні чи 

недостатньо чіткі показання з огляду на реальну чи потенційну загрозу 

застосування в ході кримінального провадження до них, членів їхніх сімей, 

близьких родичів насильства чи інших форм протиправного впливу з боку 

зацікавлених осіб (безпосередньо злочинців, їх співучасників, членів 

відповідних організованих злочинних груп тощо) [155, с. 90]. 

Право на забезпечення безпеки відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 

23 грудня 1993 р. мають наступні учасники кримінального провадження: особа, 

яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне правопорушення 

(«заявник» у розумінні ст. 3 КПК України), або в іншій формі брала участь чи 

сприяла виявленню, попередженню, припиненню або розкриттю кримінальних 

правопорушень; потерпілий та його представник у кримінальному провадженні; 

підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники; цивільний 

позивач, цивільний відповідач та їхні представники у провадженні про 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; свідок; експерт, 
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спеціаліст, перекладач і понятий; члени сімей та близькі родичі перелічених 

вище осіб, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій стосовно них 

робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства [172]. 

Орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд, одержавши заяву або повідомлення про загрозу 

безпеки особі, з числа визначених у ст. 2 Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», зобов’язані 

перевірити цю заяву або повідомлення і в строк не більше трьох діб, а у 

невідкладних випадках - негайно, прийняти рішення про застосування чи про 

відмову у застосуванні заходів безпеки [172]. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 303 

чинного КПК України, на досудовому провадженні рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки можуть бути 

оскаржені до слідчого судді особами, до яких можуть бути застосовані заходи 

безпеки, передбачені законом. Відповідна скарга розглядається не пізніше 

72 годин з моменту надходження (ч. 2 ст. 306 КПК України). Про обрані заходи 

безпеки, умови їх здійснення і правила користування майном або документами, 

виданими з метою забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під 

захист. Про вжиті заходи безпеки та їх результати орган, якому було доручено 

їх здійснення, зобов’язаний поінформувати слідчого суддю, якщо ним 

приймалося рішення про застосування таких заходів [172]. 

На рівні суспільної свідомості поняття «безпека» трактується як 

відсутність небезпеки, збереженість, надійність та вживається відносно самих 

різних процесів як природних, так і соціальних [39, с. 32–33]. А. Ю. Єпіхін під 

безпекою розуміє комплекс умов, які забезпечують стан захищеності об’єкта 

охорони (інтересів особи, яку захищають) від погрози нападу або іншого 

фактично протиправного впливу на нього з боку будь-кого та спрямованих на 

відбиття нападу, оборону від наявної небезпеки або загрози її появи [70, с. 13–

14]. 

Комітет міністрів Ради Європи 24 квітня 2005 року на 924-му засіданні 

представників міністрів прийняв Рекомендацію № R (2005) 9 «Про захист 
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свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям». Загальними принципами 

захисту закріплено: необхідність прийняття правових і практичних заходів для 

забезпечення вільного, без залякування, давання показань; організація захисту 

до, під час та після судового процесу, враховуючи при цьому права сторони 

захисту; врахування впливу залякування на дачу показань та можливість 

використання у суді заяв, зроблених під час попереднього судового розгляду 

справи; використання альтернативних методів давання показань, які захищають 

від залякування під час очних ставок, за умови дотримання при цьому прав 

сторони захисту; конфіденційність прийняття, реалізації, зміни, скасування 

заходів захисту тощо (пункти 1‒9 розділу ІІ «Загальні принципи») [177]. 

Підставами для прийняття рішення про відмову в застосуванні заходів 

безпеки є відсутність реальної загрози життю, здоров`ю, житлу, майну особи, 

яка подала скаргу на відповідне рішення. Як слушно зазначається в науковій 

літературі, відсутність такої загрози (як і її наявність) має бути достовірно 

встановлена та відображена в матеріалах справи у відповідних документах 

(наприклад, у різних довідках, поясненнях, рапортах співробітників, які 

проводили перевірку заяви або повідомлення про загрозу безпеці особи [97, 

с. 194]. 

Те ж стосується з’ясування достатності підстав для допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Розглядаючи клопотання про проведення допиту у порядку ст. 225 КПК 

України з підстав існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, або їх тяжкої хвороби, ініціатор клопотання повинен довести 

реальність погроз, спроб вплинути на учасників кримінального провадження 

або інших протиправних дій. Так, до слідчого судді Київського районного суду 

м. Одеси звернувся з клопотанням прокурор місцевої прокуратури про 

проведення допиту потерпілого у кримінальному провадженні з підстав 

похилого віку потерпілої та її стану здоров’я, можливості лягти на стаціонарне 

лікування, що в подальшому може негативно вплинути на судовий розгляд та 

спричинити його затягування. Разом з тим у клопотанні відсутні будь-які дані, 
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які б свідчили про стан здоров’я потерпілої та її тяжку хворобу, можливість 

стаціонарного лікування. Тобто, прокурором не надано жодних даних, які б 

підтверджували існування небезпеки для життя і здоров’я потерпілої, 

неможливість допиту вказаної особи в судовому засіданні або інших даних, які 

б свідчили про можливість впливу на повноту і достовірність показань свідка. В 

зв’язку з викладеним в клопотанні прокурора було відмовлено за 

безпідставністю як такому, що поданий без належного обґрунтування [241]. 

Ступінь тяжкості хвороби свідка чи потерпілого не визначено нормами 

кримінального процесуального права, також Закон не містить переліку таких 

захворювань, він лише вказує, що воно повинно бути тяжким. Тяжка хвороба 

свідка та потерпілого може бути самостійною підставою для проведення 

допиту, що може як унеможливити його проведення, в разі настання смерті 

особи, або ж вплинути на повноту/достовірність показань, за умов, якщо 

розвиток хвороби чинить вплив на здатність особи усвідомлювати зміст 

відомостей, що повідомляються під час проведення допиту. Відповідно до 

п. 1.1. Узагальнення судової практики ВССУ з вирішення слідчими суддями 

питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями, від 03 червня 2016 року, 

«поняття «тяжка хвороба» є оціночною ознакою, що не визначена у статтях 

КПК та нормативно-правових актах Міністерства охорони здоров’я України» 

[Витяг з узагальнення]. Водночас у вказаному Узагальненні зазначається, що 

тяжка хвороба – це фізичний стан особи, в якому вона перебуває тривалий час, 

внаслідок чого виникає імовірність того, що на час судового розгляду 

кримінального провадження вона може бути неспроможною брати участь у 

судовому засіданні [33]. 

Наявність тяжкого захворювання має бути засвідчена лікарем, або 

комісією лікарів, який (які) працює в медичній установі (термінова операція, 

серцевий напад, гіпертонічний криз тощо), який (які) визначає ступінь тяжкості 

та підтверджує це відповідною довідкою або висновком. Цей документ є 

підставою для звернення з клопотанням до суду про проведення виїзного 

засідання чи термінового (наприклад, якщо особа очікує проведення операції, 
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перебіг якої може бути непередбачуваним) [262, с. 278]. 

Загалом слід зазначити, що, окрім вказаних у ст. 225 КПК України, 

надзвичайно складно дати вичерпний перелік підстав, які можуть бути розцінені 

слідчим суддею як виняткові, та здатні унеможливити «стандартний» допит 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування або можуть вплинути на 

повноту чи достовірність їх показань. Розглянемо найбільш розповсюджені 

випадки. 

Дії службових осіб, спрямовані на здійснення впливу на зміст, повноту та 

достовірність показань свідка, потерпілого як підлеглої їм особи. 

Так, підставою для допиту особи в порядку ст. 225 КПК повинні бути дії 

службових осіб, спрямовані на здійснення впливу на зміст, повноту та 

достовірність показань свідка як підлеглої їм особи, а не висновок про 

вірогідність такого впливу, зроблений виключно на підставі факту роботи свідка 

або потерпілого під керівництвом зазначених осіб, зацікавлених у результатах 

кримінального провадження. Ухвала слідчого судді не повинна ґрунтуватись на 

припущеннях. У клопотанні мають бути наведені обставини, які свідчать про те, 

що є реальні підстави побоюватись, що керівництво установ, у яких працює 

свідок, потерпілий, здійснить спробу впливу на повноту та достовірність 

показань зазначених осіб. 

Потерпілий або свідок є громадянином іноземної держави, постійно 

проживає за межами України і має намір повернутись до місця постійного 

проживання. 

У більшості випадків слідчі судді задовольняють клопотання про допит 

свідка в порядку ст. 225 КПК, оскільки свідок є громадянином іншої держави, 

який тимчасово перебуває в Україні [240]. 

Разом з тим у судовій практиці траплялися випадки відмови у задоволенні 

клопотання про допит свідка, який тимчасово перебуває в Україні, в порядку 

ст. 225 КПК. Слідчий заявив клопотання про допит у судовому засіданні під час 

досудового розслідування потерпілого Б. у зв’язку з тим, що він як громадянин 

Російської Федерації в Україні перебуває тимчасово, а його виїзд за межі 
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території України може унеможливити його подальший допит у суді. Слідчий 

суддя відмовив у задоволенні клопотання слідчого з тих підстав, що проведення 

допиту потерпілого, який перебуває в іншій державі, можливий у режимі 

відеоконференції, що передбачено ст. ст. 6, 105 Кишинівської конвенції про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах від 07 жовтня 2002 року, а тому постійне проживання потерпілого в 

Російській Федерації не є обставиною, яка унеможливлює його допит у 

судовому провадженні. 

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ вказав, що із таким підходом не можна погодитись з огляду 

на те, що, хоча у главі 43 КПК закріплені положення про міжнародну правову 

допомогу при проведенні процесуальних дій, проте направлення запиту про 

проведення допиту свідка або потерпілого та його виконання може зайняти 

багато часу, що негативно вплине на строк судового розгляду кримінального 

провадження та потребуватиме залучення інших органів – Міністерства 

закордонних справ України. Крім цього, у цитованому рішенні слідчий суддя 

послався на міжнародно-правовий акт, який Україною не ратифіковано [33]. 

На нашу думку, усунути цю «прогалину» може внесення відповідних змін 

до законодавчого визначення у спеціальній нормі КПК України порядку 

проведення такого допиту в частині надання можливості проведення його за 

правилами проведення допиту особи в режимі відеоконференції. 

До речі, підставою для проведення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції може 

бути не лише перебування їх на території іншої держави. Так, за наявності 

достатніх підстав вважати, що свідок, потерпілий є тяжко хворим, або 

неможливо здійснити виїзне засідання через ризик зараження вірусом чи 

смертельною інфекцією, або у разі перебування особи в ізольованому 

приміщенні через таку хворобу, слідчий суддя повинен мати можливість 

допитати його в режимі відеоконференції за допомогою скайп-зв’язку з 

приміщення, де перебуває хворий (лікувальна установа, помешкання тощо). При 
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цьому, сторона, яка звернулась із клопотанням про допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні, повинна забезпечити 

ідентифікацію допитуваного за участі уповноваженої особи. Це можливо, 

наприклад, шляхом надання слідчому судді ксерокопії документів, які 

посвідчують особу допитуваного. 

Таким чином, частину п’яту ст. 225-2 КПК України «Особливості 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні» слід подати у такій редакції: 

«5. У разі необхідності допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні може бути проведений за правилами 

проведення допиту особи в режимі відеоконференції». Сторона, яка клопоче 

про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, повинна забезпечити можливість ідентифікації допитуваної особи 

шляхом подання суду належно завірених копій документів, що посвідчують 

особу. 

Тривале відрядження, виїзд на роботу, навчання або постійне 

проживання за межами України. 

Ухвалою Виноградівського районного суду Закарпатської області від 

14 лютого 2015 року задоволено клопотання слідчого СВ Виноградівського 

відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області 

про допит потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, 

яке було мотивоване виїздом останнього на навчання до Республіки 

Угорщина [223]. 

Відомі судовій практиці й випадки, коли доводи сторони, яка звертається 

з відповідним клопотанням до слідчого судді є недостатніми. Так, слідчий у 

кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України звернувся до 

слідчого судді із клопотанням про допит свідка за ч. 1 ст. 225 КПК України. 

Згідно з клопотанням вказаний свідок був належним чином допитаний органами 

досудового розслідування відповідно до норм КПК України і жодних підстав, 

передбачених ч. 1 ст. 225 КПК України, для допиту свідка під час досудового 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909785/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#909785
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1986/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#1986
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1746/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#1746
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розслідування в судовому засіданні не доведено. За таких обставин слідчий 

суддя відмовив у відкритті провадження за вказаним клопотанням [239]. 

Призов на службу до Збройних Сил України.  

За такої підстави слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси 

від 15 вересня 2016 року задоволено клопотання про допит у судовому засіданні 

під час досудового розслідування свідка Д., який вступив до Національної 

гвардії України і готується до проходження служби в Луганській області, де 

братиме учать у військових діях [246]. 

Спосіб життя особи, пов’язаний з роботою на тимчасово окупованих 

територіях та в зоні проведення антитерористичної операції.  

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва, який ухвалою від 

24 липня 2014 року відмовив у задоволенні клопотання слідчого про допит 

свідка С. у судовому засіданні під час досудового розслідування, вказавши у 

мотивувальній частині, що «аморальний спосіб життя, зловживання 

алкогольними напоями, відсутність роботи та бродяжництво свідка» не є тими 

підставами, що можуть унеможливити в майбутньому допит свідка або 

вплинути на повноту чи достовірність показань [227]. Пленум Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

вказав, що стосовно наведених випадків слід враховувати, що кочовий спосіб 

життя суттєво ускладнює можливість суду встановити місцезнаходження особи 

для її виклику в судове засідання з метою допиту, що може як негативно 

вплинути на розумні строки розгляду кримінального провадження, так і взагалі 

унеможливити допит такої особи у судовому засіданні. За таких умов слідчим 

суддям доцільно розцінювати зазначені обставини як винятковий випадок, який 

є підставою для допиту особи в порядку ст. 225 КПК [33]. 

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив як обставину, що може 

унеможливити допит свідка, те, що останній є військовослужбовцем органів 

СБУ і найближчим часом буде відряджений для виконання обов’язків 

військової служби до району проведення АТО. Керуючись ст. ст. 225, 309 КПК 

України, слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання з огляду на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1746/ed_2016_10_08/pravo1/T124651.html?pravo=1#1746
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2016_10_08/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2016_10_08/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360
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те, що стороною кримінального провадження у поданому клопотанні та 

долучених до нього матеріалах не доведено обставин щодо неможливості 

допиту свідка в суді під час судового слідства, оскільки заява містить в собі 

лише припущення можливого його виїзду до зони АТО та не підтверджується 

іншими належними доказами [241]. Аналогічними були підстави для відмови в 

задоволенні клопотання у кримінальному провадженні за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України [243]. 

Отже, не підлягає сумніву, що за такою підставою, як спосіб життя особи, 

пов’язаний з роботою на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення 

антитерористичної операції, слідчими суддями можуть прийматись різні 

рішення. А це й не дивно з огляду на те, що слідчі судді, оцінюючи достатність 

підстав для допиту в порядку ст. 225 КПК України, повинні індивідуально 

підходити до кожного такого випадку. 

Свідок або потерпілий перебуває на території України без законних на те 

підстав і підлягає видворенню за межі України. 

Слідчим суддею Сколівського районного суду Львівської області ухвалою 

від 17 квітня 2017 року задоволено клопотання слідчого СВУ СБУ у Львівській 

області про допит під час досудового розслідування свідка С. з підстав того, що 

свідок є громадянином Республіки Польща, який перебуває в Україні без 

законних на те підстав та підлягає негайному видворенню за межі її території, 

що унеможливить його допит у судовому засіданні [237]. 

Психологічні особливості особи неповнолітнього свідка або потерпілого. 

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 

Хмельницької області від 03 лютого 2015 року задоволено клопотання слідчого 

про допит потерпілої, виходячи з такого: малолітня потерпіла у зв’язку з віком 

та індивідуальними психологічними особливостями могла забути деталі 

вчиненого щодо неї кримінального правопорушення або через душевні 

страждання та страх відмовитись давати показання, оскільки кримінальне 

правопорушення було вчинене її старшим братом, який проживає з нею в 

одному помешканні [247]. На нашу думку, у даному випадку взагалі слід 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910719/ed_2016_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#910719
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поставити під сумнів законність підстав для такого допиту, зважаючи на 

можливість адекватно сприймати обставини кримінального правопорушення. 

У практиці розгляду слідчими суддями клопотань про допит свідка або 

потерпілого траплялися випадки звернення сторони кримінального 

провадження із клопотанням, в задоволенні яких було відмовлено. Зокрема, 

такими, що не підлягають задоволенню або недостатньо обґрунтованими були 

клопотання з приводу: відсутності постійного місця проживання та постійної 

роботи; перебування свідка, потерпілого і підозрюваного у родинних стосунках; 

свідка або потерпілого засуджено до покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі або застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою; особа є єдиним свідком кримінального правопорушення; свідок або 

потерпілий є непрацездатними та не спроможні виконувати обов’язки у 

кримінальному провадженні та ін. 

Свідок або потерпілий є непрацездатними та не спроможні виконувати 

обов’язки у кримінальному провадженні. 

Так, ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 14 січня 2014 р. 

задоволено клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в 

м. Києві У. про проведення допиту свідка в судовому засіданні під час 

досудового розслідування. 

У зв’язку з тим, що показання свідка мали суттєве значення для 

забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, суд 

вирішив допитати дану особу, вказуючи на те, що особа похилого віку, є 

пенсіонеркою, має ряд захворювань, що може унеможливити в майбутньому її 

допит в суді [234]. 

Натомість, у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 212 КК 

України з питань проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ 

«МКМ Сервіс ЛТД», до слідчого судді Святошинського районного суду 

м. Києва звернувся слідчий з клопотанням про проведення допиту у судовому 

засіданні свідка. У задоволенні клопотання слідчим суддею відмовлено з огляду 

на те, що той факт, що особа є похилого віку, не дає підстав слідчому суді 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
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вважати його неспроможним давати показання у якості свідка під час 

подальшого судового розгляду справи, адже він працює на відповідальній 

посаді генерального директора товариства, відповідно, працездатний та 

спроможний виконувати обов’язки свідка на стадії досудового розслідування та 

безпосередньо у суді [236]. 

Водночас вищезазначені підстави можуть бути враховані слідчим суддею 

за наявності у клопотанні підстав, передбачених у ст. 225 КПК, наприклад у 

випадку, коли наявна основна підстава - існує небезпека для життя, здоров’я, а 

також додаткова – коли особа неспроможна давати показання у якості свідка 

через похилий вік, непрацездатність, або ж коли вона є єдиним свідком злочину 

тощо. 

Доволі розповсюдженою причиною відмови слідчого судді у задоволенні 

клопотання про проведення допиту у судовому засіданні є віднесення слідчими, 

прокурорами до виняткових випадків таких обставин, які не спричиняють 

існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань. 

Так, ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 24 липня 2014 р. 

відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про допит свідка С. в судовому 

засіданні в зв’язку з тим, що аморальний спосіб життя свідка С., порушення 

громадського порядку, зловживання алкогольними напоями, відсутність 

постійного джерела доходів, скрутне матеріальне становище, бродяжництво, 

які, на думку слідчого, об’єктивно перешкоджатимуть встановленню його 

місцезнаходження та унеможливлять його допит у суді, не є такими, які б 

вказували на існування небезпеки для життя і здоров’я свідка, тяжкої хвороби, 

що може вплинути на повноту і достовірність показань свідка [227]. 

Мають місце випадки повернення слідчими суддями клопотань слідчих, 

прокурорів про проведення допиту свідка в судовому засіданні під час 

досудового розслідування. Так, Ухвалою Святошинського районного суду 

м. Києва від 19 червня 2014 року (справа №759/10525/14-к) повернуто 
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клопотання П. про проведення допиту її як свідка під час досудового 

розслідування. В цьому випадку свідок сам звернувся до слідчого судді з 

клопотанням про його допит у судовому засіданні [235]. Проте, право подання 

відповідного клопотання мають лише сторони кримінального провадження, 

тобто, сторона обвинувачення і сторона захисту. Свідкам таке право не надано, 

проте в законі не передбачено порядок повернення клопотання про проведення 

допиту в судовому засіданні особі, яка не має права його подавати. Тому 

слідчий суддя за аналогією закону застосував норму ст. 304 КПК України, 

зокрема п. 1 ч. 2 цієї статті щодо підстав повернення скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора. Таким чином, на неврегульовані нормою 

права відносини було застосовано норму, яка регулює відносини, подібні тим, 

що потребують урегулювання за найсуттєвішими ознаками [232]. 

Насамкінець, хотілося б відзначити, що у підрозділі ми дослідили основні 

фактичні підстави для проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час 

досудового розслідування, які зустрічаються в практичній діяльності. 

Безсумнівним є те, що в практиці здійснення досудового розслідування можуть 

зустрічатись і інші випадки, які слугуватимуть фактичними підставами для 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Проте, у всіх випадках вирішення питання про проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування має здійснюватися у 

контексті забезпечення винесення слідчими суддями обґрунтованих та законних 

рішень у кримінальному провадженні, а, відтак, і гарантування прав та законних 

інтересів осіб, які залучаються до сфери кримінального судочинства. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Процесуальний порядок ухвалення рішення про доцільність проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні складається із низки процесуальних рішень та дій: 1) клопотання 

слідчого, прокурора; 2) розгляд клопотання в судовому засіданні; 3) остаточне 

рішення – ухвала слідчого судді за наслідками розгляду клопотання. 

2. Законодавчого врегулювання потребує визначення процесуальної 

форми клопотання слідчого, прокурора, оскільки саме у цьому процесуальному 

документі виражається не остаточне обов’язкове для всіх рішення, а тільки 

позиція зазначених суб’єктів щодо вирішення конкретного питання, виходячи з 

обставин кримінального провадження. Ґрунтується вона на основі внутрішнього 

переконання слідчого, прокурора, які досліджують відповідні докази у 

кримінальному провадженні, а виражається у формі клопотання, пропозиції 

слідчого про прийняття такого рішення суддею. 

3. Правовою підставою для проведення допиту в порядку ст. 225 КПК 

України є постановлена слідчим суддею ухвала про проведення допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. З огляду 

на те, що види процесуальних рішень слідчого судді за результатами розгляду 

клопотання в порядку ст. 225 КПК України законодавчо не визначені, на наш 

погляд, вони можуть бути двох видів: 1)  ухвала про проведення допиту свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування в судовому 

засіданні; 2) ухвала про відмову у задоволенні клопотання про допит свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. При цьому, відмова у задоволенні клопотання не виключає 

можливості звернення ініціатора з клопотанням повторно. 

4. Саме сторона кримінального провадження, яка звернулась із 

клопотанням, повинна довести необхідність допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні. З метою уникнення можливості 

зволікання з ухваленням рішення, слідчий суддя зобов’язаний негайно винести 



122 

відповідну ухвалу. Наголошено на необхідності законодавчого визначення 

строку дії ухвали слідчого судді про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні протягом одного місяця.  

5. Редакцію ст. 225 КПК України у частині визначення підстав для допиту 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні слід 

залишити без змін (поряд з такими, як існування небезпеки для життя і здоров’я 

свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби). Оскільки неможливо дати вичерпний 

перелік таких обставин, й ті з них, що раніше не враховувалось законодавцем, 

та й не могли враховуватись на час запровадження відповідної норми у КПК, 

згодом можуть бути віднесені до виняткових випадків, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового 

розслідування. Обґрунтовано доцільність відображення у спеціальній нормі 

КПК України порядку проведення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції 

(перебування свідка, потерпілого на території іншої держави, їх тяжка хвороба, 

неможливість здійснити виїзне засідання через ризик зараження вірусом чи 

смертельну інфекцію, або у разі перебування особи в ізольованому приміщенні 

через таку хворобу тощо). 
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РОЗДІЛ 3 

ДОПИТ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ 

 

 

3.1 Процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні 

 

Одним з основних і найпоширеніших джерел доказів у кримінальному 

провадженні є показання свідка та потерпілого. Зміни вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства на сучасному етапі, пов’язані з 

прийняттям і вдосконаленням КПК України, істотно вплинули на правове 

регулювання отримання показань свідків та потерпілих і гарантування 

дотримання прав і свобод особи, які мають відповідний процесуальний статус. З 

одного боку, вони сприяють забезпеченню прав цих учасників кримінального 

процесу, а, з іншого, - обумовлюють ефективне правосуддя у кримінальних 

провадженнях на основі дотримання вимог Конституції України і міжнародних 

правових актів [157, с. 45]. 

В силу викладених обставин забезпечення зазначеним особам можливості 

брати участь в кримінальному провадженні з максимальною реалізацією своїх 

процесуальних прав і обов’язків - надзвичайно важливе завдання державних 

органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження. Особливого 

значення набуває цей аспект в діяльності названих органів і посадових осіб у 

зв’язку з тим, що в останні роки законодавцем були зроблені важливі кроки 

щодо вдосконалення системи процесуальних гарантій прав особи у 

кримінальному провадженні. У числі цих заходів можна вказати запровадження 

особливої процедури допиту свідка, потерпілого в суді під час досудового 

розслідування у разі, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я 

свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 
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показань (ст. 225 КПК України) [113]. 

За загальним правилом, особа дає показання лише щодо фактів, які вона 

сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених цим КПК (ч. 5 ст. 95 

КПК України). Крім того, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на 

показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або 

отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України (ч. 5 ст. 95 КПК 

України) [113]. Зазначені положення спрямовані на забезпечення надійності та 

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 [203, с. 274]. 

Показання є одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 

ст. 84 КПК України. Під показаннями розуміють 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 (ч. 1 

ст. 95 КПК України) [113]. 

Процесуальним способом отримання показань свідка та потерпілого у 

кримінальному провадженні, що розслідується, є слідчі (розшукові) дії. 

Ефективність їх проведення має вирішальне значення для встановлення і 

викриття винуватих у вчиненні кримінального правопорушення і тлумачиться 

як досягнення максимального результату за оптимального їх 

проведення [196, с. 25]. 

Вагомий внесок у розробку загальнотеоретичних і процесуальних засад 

проведення слідчих (розшукових) дій за участю свідків та потерпілих, 

визначення тактики їх проведення, здійснили такі криміналісти й процесуалісти, 

як В. П. Бахін, Т. В. Варфоломєєва, В. К. Весельський, А. Ф. Волобуєв, 

В. Г. Гончаренко, М. І. Гошовський, Ю. М. Грошевий, А. В. Іщенко, 

Л. М. Карнєєва, О. П. Кучинська, В. В. Лисенко, О. Р. Михайленко, 

М. М. Міхеєнко, М. А. Погорецький, С. М. Стахівський, М. С. Строгович, 

О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило, 



125 

О. Г. Яновська та ін. Враховуючи наукові здобутки вказаних науковців, 

дослідимо процесуальні й тактичні особливості проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування. При цьому, особливу 

увагу зосередимо на тактико-організаційних особливостях діяльності слідчого 

судді, спрямованих на отримання показань в ході проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. 

Відповідно до ст. 225 КПК України, допит свідка чи потерпілого 

здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування 

хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду [113], тобто 

відповідно до ст. 352 КПК України. 

Як засвідчує слідча та судова практика проведення допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, існує 

чимало недоліків в організації і проведенні такого допиту, з-поміж яких варто 

виділити недосконалість законодавчого врегулювання допиту в порядку ст. 225 

КПК України, недостатній професіоналізм слідчих суддів, відсутність 

методичних рекомендацій щодо тактичних прийомів цієї слідчої (розшукової) 

дії. Хоча, здавалось би, безпосереднє проведення слідчим суддею такого допиту 

мало б підвищити ефективність отримання доказів у кримінальному 

провадженні. 

У ситуації, що склалася, закономірно виникає потреба в такій 

регламентації процесуального порядку допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні, яка б повністю виключала 

можливість втрати для кримінального провадження відомостей, що мають 

значення для правильного та обґрунтованого вирішення кримінального 

провадження по суті, а також забезпечувала допустимість отримання цих 

показань і гарантування процесуальних прав свідка та потерпілого [258, с. 5]. 

Предмет допиту охоплює обставини, які необхідно встановити під час 

розслідування, й визначається двома факторами: переліком обставин, які 

підлягають з’ясуванню у кримінальному провадженні, та даними, які повинні 
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бути відомі або можуть бути відомі особам, що мають відношення до події 

злочину [104, с. 6]. Відповідно, предмет допиту залежить як від процесуального 

становища допитуваного, так і від того, якою інформацією він володіє. 

На нашу думку, виділення В. Г. Лукашевичем трьох основних напрямів 

підготовки до будь-якої вербальної слідчої дії при дослідженні матеріалів 

справи та результатів оперативно-розшукової діяльності: а) вивчення осіб, з 

якими належить спілкуватися; б) аналіз фактичних даних та зібраних у справі 

доказів; в) вивчення структури спілкування осіб, котрі цікавлять слідчого [127, 

с. 138], з успіхом можна використати й слідчому судді під час підготовки до 

допиту в порядку ст. 225 КПК України. Адже, ретельна й всебічна підготовка до 

допиту є необхідною умовою одержання повних і достовірних показань. 

Опитуванням суддів було встановлено, що під час проведення допиту 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

82 % із них використовують загальну тактику допиту свідка, потерпілого, 

розроблену для органів досудового розслідування, 18 % - діють «з власного 

досвіду». (Додаток А). Хоча не можна забувати й про те, що розслідування 

кримінального правопорушення ‒ це складне матеріально-пошукове 

дослідження. Тому ніхто краще слідчого, у провадженні якого знаходяться 

матеріали досудового розслідування, і який особисто заглиблюється в суть 

досліджуваних обставин, не може прийняти більш вірні й раціональні рішення 

щодо забезпечення прав і законних інтересів потерпілого у досудовому 

розслідуванні [144, с. 155]. 

Необхідною умовою для реалізації слідчим суддею своїх повноважень 

щодо допиту в порядку ст. 225 КПК України, є забезпечення явки осіб, щодо 

яких здійснюється зазначена процесуальна дія. Виклик учасника кримінального 

провадження для участі у слідчій (розшуковій) дії являє собою систему 

процесуальних дій, спрямованих на його інформування про необхідність явки 

до слідчого судді 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. 
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Виклик учасника кримінального провадження здійснюється у порядку, 

визначеному ст. 135 КПК України, ч. 1 якої передбачає такі способи виклику: 

1) шляхом вручення повістки про виклик; 2) шляхом надіслання повістки 

поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком; 3) шляхом 

здійснення виклику по телефону або телеграмою [113]. 

В окремих випадках кримінальний процесуальний закон чітко встановлює 

спосіб виклику особи для участі у слідчій (розшуковій) дії. Наприклад, виклик 

підозрюваного, свідка, потерпілого, його представника, які перебувають або 

проживають за межами території України, здійснюється шляхом направлення 

повістки про виклик (ч. 7 ст. 135 і ч. 1 ст. 566 КПК України). У разі, коли спосіб 

виклику учасника кримінального провадження для участі у слідчій (розшуковій) 

дії кримінальним процесуальним законом не визначається, його вибір 

покладається на розсуд слідчого, прокурора. 

Повістка про виклик учасника кримінального провадження для участі у 

слідчих (розшукових) діях підлягає особистому врученню під розпис. Із цього 

загального правила кримінальний процесуальний закон встановлює низку 

винятків, які обумовлені місцезнаходженням особи (її тимчасовою відсутністю 

за місцем проживання, перебуванням під вартою, проживанням або 

перебуванням особи за кордоном), віковими характеристиками особи і 

наявністю в особи психічних захворювань, які зумовлюють обмежену 

дієздатність (ч. ч. 2‒7 ст. 135, ч. 1 ст. 564, ч. 1 ст. 565 КПК України) [113]. 

Зокрема, особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію 

місця ув’язнення. 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. 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 [113].  
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У випадку недосягнення особою повноліття або за наявності в неї 

психічного захворювання, яке зумовлює обмежену дієздатність, повістка про 

виклик підлягає врученню особі, яка представляє законні інтереси викликаної 

особи. Зокрема, повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, 

вручається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. Хоча 

кримінальний процесуальний закон передбачає можливість вручення 

неповнолітній особі, у тому числі й неповнолітньому підозрюваному, повістки 

про виклик в іншому порядку, але застосування останнього він обмежує 

випадками, коли це обумовлюється обставинами кримінального провадження 

(ч. 4 ст. 135 і ст. 489 КПК України). Повістка про виклик для участі у слідчій 

(розшуковій) (розшуковій) дії обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику [113]. 

Крім вручення повістки про виклик, кримінальний процесуальний закон 

передбачає можливість виклику особи для участі у слідчій (розшуковій) дії 

шляхом надіслання повістки поштою, електронною поштою чи факсимільним 

зв’язком. У випадку відправлення повістки про виклик поштою, вона, з огляду 

на ч. 6 ст. 135 КПК України, підлягає врученню особі працівником органу 

зв’язку [113]. Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 136 КПК України, обов’язковою 

умовою надіслання повістки про виклик електронною поштою є попереднє 

повідомлення особою, яка підлягає виклику, слідчому, прокурору адреси своєї 

електронної пошти. 

Не викликає заперечень твердження О. В. Іващенка, що важливими 

гарантіями права учасника кримінального провадження бути проінформованим 

про провадження слідчої (розшукової) дії за його участю є вимоги 

кримінального процесуального закону про необхідність належного 

підтвердження факту своєчасного отримання особою повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим способом [80, с. 77; 68]. Зокрема, виходячи зі 

змісту ч. ч. 1 і 2 ст. 136 КПК України, належним підтвердженням цього 

виступають: 1) розпис особи про отримання повістки, у тому числі на 

поштовому повідомленні; 2) відеозапис вручення особі повістки; 3) будь-які 
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інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом; 4) підтвердження особою, яка попередньо 

повідомила слідчого, прокурора про адресу своєї електронної пошти, отримання 

повістки про виклик відповідним електронним листом. Повістка про виклик 

повинна бути своєчасно вручена особі, яка підлягає виклику для участі у слідчій 

(розшуковій) дії. Несвоєчасне одержання повістки про виклик визнається 

поважною причиною її неприбуття на виклик (п. 7 ч. 1 ст. 138 КПК 

України) [113]. 

Особа для участі у слідчій (розшуковій) дії може бути викликана по 

телефону або телеграмою. Здійснювати виклик у такий спосіб для участі особи 

у проведенні допиту в порядку ст. 225 КПК України, слідчому судді доцільно 

виключно у тих випадках, коли він упевнений в явці за викликом у вказаний час 

і дату та визначене місце прибуття. Частина 8 ст. 135 КПК України передбачає, 

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 [113]. 

Крім того, Д. О. Шингарьов слушно зазначає, що під час «депонування» 

показань врахуванню підлягає не тільки право підозрюваного на допит свідків 

та потерпілих, а й інтереси правосуддя. З огляду на це, через винятковість 

підстав для проведення допиту слідчим суддею під час досудового 

розслідування та існування реальної загрози тому, що через настання певних 

обставин свідок або потерпілий будуть позбавлені можливості надати свої 

показання в ході судового розгляду, законодавець передбачив можливість 

проводити зазначений допит за відсутності представників сторони захисту, але 

при суворому дотриманні вимоги щодо належного повідомлення її 

представників [270, с. 148]. 

Вказані питання видаються надзвичайно актуальними з огляду на 

процедуру допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні. Адже, як випливає з ч. 2 ст. 225 КПК України, не 

перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні неприбуття 
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сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення 

судового засідання (виділено нами – С.С.) [113]. Порушення цього законодавчо 

визначеного правила спричинятиме негативні наслідки у кримінальному 

провадженні у вигляді перенесення процесуальної дії у разі неявки особи, 

участь якої є обов’язковою, або ж визнання доказів, отриманих з показань 

допитаних, недопустимими у разі порушення процесуального порядку 

проведення такого допиту. 

Для справедливого судового розгляду також необхідно забезпечити 

обвинуваченого правом на виклик і допит свідків не тільки зі свого боку, а й 

тих, хто свідчить проти нього. Суд має використати усі можливі правові 

механізми для явки викликаних захистом осіб. Такий обов’язок суду є гарантією 

п.п. «D» п. 3 ст. 6 Конвенції 1950 р. Право обвинуваченого на допит особи, що 

свідчить проти нього, може бути реалізовано не тільки в суді першої інстанції, 

але і під час досудового провадження. 

Судам слід ставитися з великою обережністю до показань особи, що 

свідчить проти обвинуваченого, якщо вони є основою доказової бази зі сторони 

обвинувачення. Дана гарантія закріплена в практиці ЄСПЛ, зокрема у рішенні 

по справі «Полуфакін і Чернишов проти РФ» від 25 вересня 2008 року: «Якщо 

засудження засноване виключно або значною мірою на свідченнях особи, яку 

обвинувачений не міг допитати або не мав права на те, щоб вона було допитана 

під час розслідування або судового розгляду, права захисту обмежуються 

певною мірою, несумісною з гарантіями, передбаченими ст. 6 Конвенції1950 р.» 

[183]. Обвинувальний вирок не може бути винесено виключно або в основному 

на підставі показань свідка, якого обвинувачений не мав можливості допитати. 

На нашу думку, під час спеціального досудового розслідування у таких 

кримінальних провадженнях має бути дотримана процедура повідомлення 

сторони захисту про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України, 

шляхом публікації у друкованому ЗМІ загальнодержавної сфери 

розповсюдження та в друкованому засобі ЗМІ місцевої сфери розповсюдження 

за останнім відомим місцем проживання (перебування) підозрюваного на 
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території України. Зазначений обов’язок є суттєвою гарантією стороні захисту 

на право участі у допиті свідка, потерпілого під час досудового розслідування. 

Здійснюючи підготовку до проведення допиту свідка, потерпілого, 

слідчий суддя повинен виходити з положень ст. 225 КПК України, де у ч. 2 

зазначається, що проводитись він повинен з дотриманням правил проведення 

допиту під час судового розгляду. 

Допит має відбуватися з дотриманням належної обстановки і відповідної 

поведінки слідчого судді, тому що це справляє на хід допиту значний вплив. 

Кожна людина (в особі свідка, потерпілого у кримінальному провадженні) має 

потребу в індивідуальному підході, тому завданням слідчого судді є створення 

сприятливої обстановки допиту [69, с. 210]. Предметом допиту зазначених осіб 

є коло обставин, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні конкретного 

кримінального правопорушення.  

До проведення цієї слідчої (розшукової) дії повинні ретельно 

підготуватися й сторони кримінального провадження, тому що всебічна 

підготовка до допиту є необхідною умовою отримання повних і достовірних 

даних. З цією метою сторони визначають предмет допиту, його тактику і 

формулюють запитання допитуваній особі. Стороні кримінального провадження 

слід визначити коло обставин, які потрібно з’ясувати; аргументи і докази, що 

можуть бути використані в процесі допиту. 

Відповідно до 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. Права, 

обов’язки та відповідальність свідка визначені у ст. ст. 66‒67 КПК України 

[113]. Свідок – це будь-яка людина, незалежно від її статусу згідно з 

національним кримінально-процесуальним законом, яка володіє інформацією, 

що має значення у кримінальному судочинстві [178]. 

Наявність відповідної мети залучення свідка до кримінальних 

процесуальних відносин обумовлює специфіку умов, за яких особа може стати 

суб’єктом кримінального провадження, тобто свідком. За законом, свідком 
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може бути лише фізична особа, бо вона є носієм доказової інформації, яку 

особисто сприймала. Це стало своєрідною аксіомою у науці кримінального 

процесу і не потребує доведення. 

Основними ознаками, якими визначається правова природа свідка, є такі: 

а) свідок не має інтересу у кримінальному провадженні, що витікає із факту 

розслідуваного кримінального правопорушення; б) здатний правильно 

сприймати обставини, що підлягають доказуванню, і давати щодо них 

показання; в) володіє відомостями про обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні.  

Оскільки свідок, на відміну від інших суб’єктів, залучається до участі в 

кримінальному провадженні зазвичай не з власної волі та не має на меті 

відстоювання власних інтересів, то погоджуємось з О. В. Бельковою, що на 

перший план у правовому статусі свідка виходять не права, а обов’язки [19, 

с. 53]. 

Разом з тим відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим може бути 

фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, 

фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано майнової шкоди [113]. Надання особі правового 

статусу потерпілого є способом кримінально-процесуального захисту його прав 

[205, с. 89]. Питання про те, хто є потерпілим в конкретній справі, вирішується в 

кожному окремому випадку, залежно від встановлених обставин [165, с. 84]. 

Визнання особи потерпілим слугує не лише реалізації його суб’єктивних прав, а 

й для виконання певних обов’язків, важливих для повноти розслідування [41, 

с. 205‒206]. Тільки коли особа набуде статусу потерпілого, тоді можна говорити 

про прояв принципу диспозитивності, який «дозволяє заінтересованим 

учасникам процесу або використати надані їм законом права, або ж утриматися 

від їх реалізації» [126, с. 34]. 

За твердженням С. В. Давиденко, виходячи із загальновизнаного в науці 

кримінально-процесуального права поняття доказування, потерпілий є 

суб’єктом кримінально-процесуального доказування, тому що в його діях є всі 
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необхідні елементи, з яких складається доказова діяльність: збирання, 

перевірка, оцінка доказів, формулювання певних тверджень на захист своїх 

інтересів, їх аргументування, та обґрунтування висновків по справі, хоча їхній 

обсяг, співвідношення і конкретні форми виразу різні [61, с. 92–93]. 

Аналізуючи наведене у ч. 1 ст. 95 КПК визначення поняття «показання», 

Є. В. Повзик зазначив, що КПК не розрізняє окремі види показань залежно від 

процесуального статусу суб’єкта, від якого вони отримані, що пояснюється 

однаковою правовою природою цього джерела доказів. Науковець водночас 

звертає увагу на те, що процесуальний статус суб’єкта показань безпосередньо 

впливає на: 1) визначення значення тих чи інших показань у кримінальному 

провадженні; 2) процесуальну форму їх отримання [164, с. 42]. 

Показання потерпілого відіграють важливе значення для доказування в 

різних категоріях кримінальних проваджень. Досить часто саме вони - єдиний 

прямий доказ вини підозрюваного (обвинуваченого). Так, у провадженнях про 

одержання неправомірної вигоди службовою особою досить часто саме вони 

виступають найвагомішим доказом вини підозрюваного (обвинуваченого). 

Варто зазначити, що дещо по-іншому в КПК регламентовано допит 

учасників кримінального провадження, які, з огляду на свій процесуальний 

статус, не потребують для реалізації своїх прав та обов’язків яких-небудь 

«переваг» перед посадовою особою, що проводить допит, оскільки їх діяльність 

в кримінальному провадженні, якщо і не позбавлена особистої заінтересованості 

взагалі, то цей інтерес вже не має такого характеру, як у підозрюваного [270, 

с. 46]. Так, п. 6 ч. 1 ст. 56 КПК передбачає право потерпілого давати пояснення, 

показання або відмовитися їх давати. Крім того, потерпілий попереджається про 

кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань під час 

провадження досудового розслідування або в суді (ст. 384 КК). До таких 

показань, під загрозою кримінальної відповідальності, висувається вимога 

правдивості. 

Потерпілий дає показання щодо обставин, що підлягають доказуванню 

(ст. 91 КПК). У теорії кримінального процесу слушно звертається увага на те, 
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що невід’ємною частиною показань потерпілого є його думки та припущення, 

повідомлені ним під час допиту [143, с. 146; 151]. Саме потерпілий, зазвичай, є 

очевидцем вчиненого кримінального правопорушення, безпосередньо 

стикається з фактом кримінального правопорушення чи самим злочинцем, а 

тому більше ніж будь-хто обізнаний з обставинами кримінального 

правопорушення, внаслідок якого йому заподіяна шкода [112, с. 213]. Саме тому 

в оцінці показань потерпілого, який нарівні з підозрюваним (обвинуваченим) 

також є заінтересованим у результатах кримінального провадження, слідчому 

судді необхідно проявляти зваженість і критичність. Така заінтересованість є 

закономірною, оскільки потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно 

моральну, фізичну або майнову шкоду (ст. 55 КПК) [113]. 

Слідчій та судовій практиці відомі випадки, коли потерпілий байдуже 

ставиться до наслідків розгляду справи в суді й чи по несе відповідальність 

підозрюваний (обвинувачений). Непоодинокими є випадки, коли потерпілий 

заінтересований у тому, щоб обставини події кримінального правопорушення не 

були встановлені. Таке ставлення може бути обумовлене різними причинами: 

шантажем і погрозою з боку підозрюваного, його родичів та друзів; 

домовленістю; почуттям сорому; жалем до нього та його сім’ї тощо. Тому 

визначення ступеня і напряму такої заінтересованості потерпілого є важливою 

умовою правильного застосування тактичних прийомів його допиту слідчим 

суддею. 

З’ясувати ступінь заінтересованості можуть допомогти вже неодноразово 

згадувані відомості про особу потерпілого, характер його взаємовідносин з 

підозрюваним (обвинуваченим), його ставлення до кримінального провадження 

і поведінка під час досудового розслідування, у тому числі активність у 

виконанні своїх процесуальних прав, зміст і спрямованість його показань, 

розмір позову і низку інших особливостей. 

Установлення психологічного контакту з потерпілим, ураховуючи його 

психічний стан та індивідуальні особливості, важливе для сторони 

кримінального провадження з точки зору забезпечення повноти і точності 



135 

показань. Вивчення психофізіологічних властивостей свідка, потерпілого, сили, 

рухомості нервових процесів, типу вищої нервової діяльності, темпераменту 

допомагає визначити можливість учинення ними тих чи інших дій, а взагалі   

створити правильну картину події [44, с. 127]. Ці якості, насамперед, необхідно 

враховувати слідчому, прокурору під час установлення психологічного 

контакту з потерпілим в ході його допиту в порядку ст. 225 КПК України. 

При цьому, слід зважати на те, що дії злочинця, наслідки злочину часто 

приводять потерпілого до стану сильного душевного хвилювання, збудження, 

страху, тяжкої депресії, обурення, гніву, відчаю, розгубленості. Без урахування 

цих особливостей, їх правильного психологічного аналізу, зняття стресового 

стану потерпілого важко розраховувати на повноту та правильність його 

показань [45, с. 55]. Для уникнення помилок у показаннях потерпілого важливо 

враховувати особливості сприйняття ним у момент учинення кримінального 

правопорушення особи злочинця.  

Принагідно слід наголосити, що найбільш розповсюдженою підставою 

для проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні є існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого. З огляду на це, слідчому судді варто дотримуватись відповідних 

правил проведення цієї слідчої (розшукової) дії з урахуванням того, що до таких 

осіб, зазвичай, вживаються заходи забезпечення безпеки. Так, відповідно до 

Типової Інструкції з проведення у суді процесуальних дій зі свідками, 

потерпілими та іншими учасниками кримінального провадження, щодо яких 

вжито заходи безпеки, слідчий суддя чи суд здійснюють процесуальні дії зі 

свідками, потерпілими та іншими учасниками кримінального провадження, 

щодо яких вжито заходи безпеки, із забезпеченням конфіденційності відомостей 

про їхню особу або без такої. Конфіденційність відомостей про особу може бути 

повною чи частковою. Повна конфіденційність при проведенні процесуальної 

дії передбачає: нерозголошення дійсних анкетних даних про особу та 

утаємниченого місця її перебування протягом кримінального провадження; 

створення візуальних перешкод (спотворення реального зображення); створення 
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акустичних перешкод (спотворення дійсного голосу). Перед постановленням 

відповідної ухвали суд зобов’язаний з’ясувати наявність заперечень сторін 

кримінального провадження проти проведення допиту свідка чи потерпілого в 

умовах, що унеможливлюють його ідентифікацію, і в разі їх обґрунтованості ‒ 

відмовити у цьому [208]. 

З метою забезпечення безпеки зазначеної категорії осіб анкетні дані про 

таких свідків та потерпілих слід фіксувати в протоколі на окремому бланку 

(аркуші) для наступної їх заміни в разі потреби. Це правило повинно 

поширюватися на усі види протоколів слідчих (розшукових) дій. Не є 

виключенням і проведення допиту у порядку ст. 225 КПК України, який хоча й 

проводиться на стадії досудового розслідування, проте фіксується у 

відповідному журналі судового засідання. 

Також у ч. 9 ст. 352 КПК України зазначається, що у разі, якщо існує 

загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися створенням 

акустичних перешкод. На нашу думку, зазначене положення слід використати й 

під час регламентації процедури допиту в порядку ст. 225 КПК України, адже 

виникають ситуації, коли в ході досудового розслідування до особи 

застосовуються заходи безпеки. За таких умов, застосування відеофіксації 

допиту особи в судовому засідання на стадії досудового розслідування 

виключається. 

Слід також зазначити, що за наслідками допиту свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні, допитуваним особам може 

стати відома інформація, яка становить таємницю досудового розслідування. За 

таких умов, слідчий суддя зобов’язаний з власної ініціативи чи за клопотанням 

сторін кримінального провадження попередити допитувану особу про обов’язок 

нерозголошення даних, які стали відомі при проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії та про кримінальну відповідальність за розголошення даних 

досудового розслідування. 

З цього приводу І. М. Бацько цілком слушно задається питанням: як діяти 

в тих випадках, коли в показаннях обвинуваченого і потерпілого або свідка, які 
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перебувають під загрозою розправи, існують суттєві та непереборні в інший 

спосіб протиріччя? Адже необхідно вжити заходів для захисту інтересів 

потерпілого і свідка. Незважаючи на те, що Закон України «Про захист 

учасників кримінального судочинства» від 23 грудня 1993 року передбачає 

заміну біографічних даних на псевдонім, однак потерпілий або свідок на очній 

ставці наочно бачать і чують один одного. Звідси виходить, що потенційну 

жертву розправи будуть знати в обличчя [14, с. 116]. У таких випадках слідчий 

суддя, забезпечуючи можливість проведення допиту у порядку ст. 225 КПК 

України, повинен звести до мінімуму загрозу життю та здоров’ю учасника 

допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Допитуючи потерпілих та оцінюючи отримані від них показання, 

слідчому судді необхідно мати на увазі, що страх, біль, фізичні страждання 

унаслідок вчиненого кримінального правопорушення, бажання звільнитися від 

злочинного нападу та швидше його припинити, збудження і напруження, 

зумовлені боротьбою (а при статевих кримінальних правопорушеннях, крім 

того, ще й особисті, інтимні переживання), створюючи сукупність 

різноманітних, взаємопов’язаних між собою емоцій та почуттів, утворюють 

складний, своєрідний психологічний стан потерпілого. Необхідно також 

враховувати, що на показання потерпілого можуть впливати й самі умови 

означеного виду допиту. Тому, немає потреби робити зауваження або 

коригувати потерпілого, необхідно дати йому можливість повністю 

висловитись, а потім шляхом постановки запитань доповнити і деталізувати 

прогалини в його показаннях й уточнити інформацію про обставини, які мають 

суттєве значення для справи [134, с. 134]. 

Враховуючи особливості тактики допиту потерпілого, своєю поведінкою 

сторони кримінального провадження повинні спонукати його до давання 

правдивих показань. Чинниками, що сприятимуть цьому, як уявляється, є: 

демонстрація неупередженості своєї позиції; чіткість і послідовність запитань; 

офіційність, толерантність, коректність і повага до усіх учасників допиту, 

передусім, потерпілого; доступну форму розмови; упередження для 
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допитуваного потерпілого дискомфортної ситуації; повноту і вичерпаність 

з’ясування всіх спірних питань. 

Особливу складність для сторін кримінального провадження становить 

допит малолітніх і неповнолітніх потерпілих. Щонайменші порушення в тактиці 

допиту цих осіб, допущені учасниками цієї слідчої (розшукової) дії, можуть 

призвести до неправдивих показань.  

Неповнолітньому як вітчизняним, так і міжнародним законодавством 

надано безліч прав та додаткових гарантій. Зокрема, відповідно до ст. 12 

Конвенції ООН про права дитини 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 [112, с. 531]. За правилами ч. 1 ст. 354 

КПК України допит малолітнього потерпілого і, за розсудом суду, 

неповнолітнього потерпілого проводиться в присутності законного 

представника, педагога чи психолога, а за необхідності ‒ лікаря. Допит 

малолітнього потерпілого, на противагу неповнолітнього, проводиться 

обов’язково в присутності: 

а) законного представника (одного із батьків (усиновлювачів), а в разі їх 

відсутності ‒ опікунів чи піклувальників, інших повнолітніх близьких родичів 

чи членів сім’ї, або представника органів опіки і піклування, установи та 

організації, під опікою чи піклуванням яких перебуває малолітній чи 

неповнолітній). У разі, коли участь законного представника може завдати 

шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього потерпілого, суд за 

клопотанням самого малолітнього (неповнолітнього) чи з власної ініціативи 

вправі обмежити його участь у проведенні цієї процесуальної дії, усунути його 

від участі у судовому провадженні та залучити замість нього іншого законного 

представника;  

б) педагога чи психолога. У цьому випадку для створення сприятливої 

обстановки, комфорту та захищеності запрошується той педагог, який 

безпосередньо знає та навчає допитуваного. За участю психолога допит 
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малолітнього (неповнолітнього) потерпілого проводиться в разі, якщо внаслідок 

вчиненого кримінального правопорушення, малолітньому завдано певних 

моральних страждань - таких, що призвели до тимчасового хворобливого стану 

(стрес, постійне перебування у стані страху тощо);  

в) у разі необхідності - лікаря. Лікар залучається для проведення допиту 

малолітнього (неповнолітнього) потерпілого, якщо за наслідками вчиненого 

кримінального правопорушення, потерпілим якого він був, у останнього 

виникли тимчасові розлади психічної діяльності чи фізичні розлади здоров’я. 

Не встановлює чинний КПК обмежень зa віком й щoдo дoпиту мaлoлітніх 

свідків (при цьoму слід враховувати пoлoження ст.ст. 224, 225, 226 КПК 

Укрaїни) [112, с. 535]. 

Під чaс прoведення дoпиту учасники цієї слідчої (розшукової) дії пoвинні 

чіткo дoтримувaтися пoслідoвнoсті (oтримaння інфoрмaції прo чaс, місце, 

oбстaвини кримінaльнoгo прaвoпoрушення, oсoбу, якa йoгo вчинилa, її oсoбливі 

прикмети, oсoбливoсті пoведінки), oптимaльнoї тривaлoсті прoведення дoпиту, 

визнaченoї КПК Укрaїни, a тaкoж урaхoвувaти індивідуaльні мoжливoсті 

дитини (рoзвитoк мoвлення, oсoбливі пoтреби, вaди здoрoв’я тoщo). 

Слідчий суддя зобов’язаний зберегти в таємниці все, щo відбулoся 

з малолітньою пoтерпілoю, тaк як рoзгoлoшення цьoгo (серед учнів шкoли, де 

нaвчaється пoтерпілa, її сусідів) зaпoдіє мaлoлітній oсoбі мoрaльні стрaждaння. 

Дотримання кoнфіденційнoсті рoзслідувaння у прoвaдженнях, в яких мaлoлітні 

є пoтерпілими, зaкріплюється у різних нoрмaтивних aктaх. Тaк, згіднo зі ст. 16 

«Кoнвенції прo прaвa дитини» «жoднa дитинa не мoже бути oб’єктoм 

свaвільнoгo aбo незaкoннoгo втручaння в здійснення її прaвa нa oсoбисте 

життя ... aбo незaкoннoгo пoсягaння нa її честь і гідність». Крім тoгo, відoмoсті, 

oтримaні під чaс дoпиту дитини, якa є пoтерпілoю aбo свідкoм у кримінaльнoму 

прoвaдженні, нaлежaть дo переліку персoнaльних дaних і пoвинні бути зaхищені 

під чaс їх oбрoбки. Пoрушення зaкoнoдaвствa прo зaхист персoнaльних дaних 

тягне зa сoбoю відпoвідaльність, устaнoвлену зaкoнoдaвствoм [263, с. 133–134]. 

У частині другій ст. 225 КПК України зазначається, що неприбуття 
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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 [113]. 

Л. В. Вигівська з цього приводу зазначає, що така диспозитивність не 

повинна створювати у прокурорів хибне уявлення про необов’язковість явки до 

суду для участі у проведенні допиту, адже саме на сторону обвинувачення 

покладено обов’язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 

кримінального провадження (в тому числі й ті, що виправдовують 

підозрюваного чи пом’якшують його покарання), надати їм належну правову 

оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних 

рішень [31, с. 103]. 

Допит особи згідно з положеннями ч. 1 ст. 225 КПК України може бути 

також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його 

проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні [113]. 

Судовій практиці відомі й інші випадки. Наприклад, коли особі 

повідомлено підозру, але з об’єктивних причин вона не може бути присутня в 

судовому засіданні при допиті свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування. Так, у справі № 180/2360/15-к за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, прокурор прокуратури м. Марганця в 

Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про допит 

потерпілого. Потерпіла повідомила про те, що вона виїжджає на тривалий час 

до РФ, що підтверджується копією квитка на поїзд до Москви. Захисник 

підозрюваного в судовому засідання просив відмовити в задоволенні 

клопотання прокурора, оскільки в судовому засіданні відсутній підозрюваний. 

Вказані обставини (відсутність підозрюваного) слідчим суддею не були взяті до 

уваги, оскільки в судовому засіданні присутній захисник підозрюваного, а сам 

підозрюваний знаходиться в КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична 

лікарня ДОР», де відносно нього проводилась стаціонарна комплексна судова 

психолого-психіатрична експертиза. На підставі наведеного слідчий суддя 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
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дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає 

задоволенню [243]. 

Вважаємо за необхідне зупинитись іще на одному проблемному питанні, 

пов’язаному з ініціюванням проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України. 

Законодавчо визначено, що письмове повідомлення про підозру вручається в 

день його складення слідчим або прокурором; письмове повідомлення про 

підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту її затримання. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру 

після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає 

негайному звільненню (ч. ч. 1‒3 ст. 278 КПК України) [113]. 

О. П. Острійчук зазначає, що в таких випадках слідчому, прокурору не 

обов’язково поспішати зі складанням письмового повідомлення про підозру, а 

весь цей час можна використати для допиту свідків слідчим суддею у 

відсутності сторони захисту [157, с. 148]. Категорично не погоджуємось із 

такою позицією науковця, адже у п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України чітко визначено, 

що слідчий, прокурор повинні обов’язково повідомити про підозру в порядку, 

передбаченому ст. 278 цього Кодексу, за наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення [113]. 

За таких умов грубо порушується засада змагальності кримінального 

процесу, адже у разі проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України, сторона 

захисту буде фактично позбавлена можливості реалізувати свої права. Тому, 

отримані відомості при такому допиті вважаються як такі, що отримані з 

порушенням права на захист. 

У науковій літературі також існує думка, що допит потерпілого, свідка, за 

відсутності підозрюваного та його захисників, порушує права і свободи людини, 

оскільки право обвинуваченого (підозрюваного) допитувати свідків 

обвинувачення передбачено міжнародним законодавством, дозвіл на 

застосування якого наданий Верховною Радою України. В обґрунтування цього 

зазначається, що частиною українського законодавства є Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Законом України 
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№ 475/97-ВР від 17 липня 1997 року, де у ст. 6 передбачено право кожного на 

справедливий суд. У підпункті «d» пункту 3 цієї статті Конвенції, серед іншого, 

зазначено, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 

має щонайменше право допитувати свідків обвинувачення. Вказані порушення 

Європейської конвенції з прав людини з боку держави Україна (а саме 

позбавлення права обвинуваченого особисто допитати кожного свідка сторони 

обвинувачення) неодноразово фіксувались в рішеннях Європейського суду з 

прав людини (наприклад, рішення від 24 квітня 2008 року у справі «Жогло 

проти України»), однак, законодавцем вони фактично проігноровані [181]. 

На нашу думку, у разі відсутності у кримінальному провадженні сторони 

захисту допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні є виправданим в окремих, виняткових випадках та за умов дотримання 

усіх вимог закону щодо його проведення. При цьому, ч. 4 ст. 225 КПК України 

надає суду під час судового розгляду право допитати особу, яка допитувалася у 

порядку цієї статті, на досудовому розслідуванні. 

Керуючись загальними правилами допиту свідка в суді, перед допитом 

особи в порядку ст. 225 КПК України, слідчий суддя має з’ясувати: відомості 

про його особу, зокрема, встановити особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, 

дату та місце народження, місце проживання, рід занять тощо), перевіривши 

документи, що посвідчують його особу; стосунки з підозрюваним (у разі його 

наявності), потерпілим (у разі допиту свідка); чи отримав свідок, потерпілий 

пам’ятку про свої права та обов’язки, чи ознайомився він з її змістом, чи 

зрозумілі вони йому та у разі необхідності, за наявності питань щодо змісту 

пам’ятки, додатково роз’яснює їх; чи не відмовляється він з підстав, 

встановлених КПК від давання показань [113, с. 132]. 

Крім цього, слідчий суддя має роз’яснити свідкові, який є членом сім’ї чи 

близьким родичем підозрюваного, цивільного позивача, цивільного відповідача, 

положення ст. 63 Конституції України, ч. 3 ст. 18 КПК про його право 

відмовитись свідчити проти себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, зміст 

ч. 8 ст. 224 КПК. Відповідно до положень цієї статті особа має право не 
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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 [113]. При цьому, право на 

свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів виникає з 

найпершої стадії кримінального процесу та існує впродовж усього 

кримінального процесу. Наявність таких обставин виключає можливість 

притягнення цих осіб за відмову від давання показань. Якщо ж зазначені особи 

погодилися давати показання, за наявності на те підстав, вони несуть 

відповідальність за завідомо неправдиві показання [203, с. 151]. 

Як зазначає А. І. Палюх, порушення цієї вимоги закону може призвести до 

втрати доказової сили показань. Особливо слід звернути увагу на ст. 63 

Конституції України, яка істотно змінила регулювання кримінальних 

процесуальних відносин, встановлює принцип імунітету свідків: «Особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом» [105]. Тепер 

слідчий в кожному випадку перед допитом свідка повинен роз’яснити йому 

зазначену норму Конституції, про що неодмінно зробити відповідну позначку у 

протоколі допиту, що засвідчується підписом допитуваного. Право відмовитися 

від дачі показань, які викривають їх самих або близьких родичів, повинно бути 

роз’яснено і потерпілому [159, с. 97]. 

У кримінальному судочинстві поширеними є ситуації, коли свідки 

відмовляються давати показання чи ухиляються від вчинення процесуальних 

дій, змінюють свої попередні свідчення, надають неповні чи недостатньо чіткі 

показання з огляду на реальну чи потенційну загрозу застосування в ході 

кримінального провадження до них, членів їхніх сімей, близьких родичів 

насильства чи інших форм протиправного впливу з боку заінтересованих осіб 
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(безпосередньо злочинців, їх співучасників, членів відповідних організованих 

злочинних груп тощо). Слідчому судді варто пам’ятати, що свідок 

попереджається також про кримінальну відповідальність за відмову від давання 

показань (ст. 385 КК), за винятком випадків, коли така відмова згідно з 

положеннями чинного законодавства є правом цієї особи, та завідомо 

неправдиві показання (ст. 384 КК) [112, с. 148]. 

З огляду на те, що законодавчо прописано: допит свідка чи потерпілого 

під час досудового розслідування у судовому засіданні здійснюється з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду (ст. 225 КПК 

України), цілком логічно, що така особа повинна приводитись до присяги. Адже 

відповідно до ст. 352 КПК України, якщо перешкод для допиту свідка не 

встановлено, головуючий особисто або судовий розпорядник згідно з ч. 2 ст. 74 

КПК за його розпорядженням приводить свідка до присяги такого змісту: «Я, 

(прізвище, ім’я, по батькові), присягаю говорити суду правду і лише 

правду» [113]. 

Маємо й позитивний зарубіжний досвід урегулювання цього питання. 

Зокрема, на відміну від українського законодавства, у КПК ФРН міститься 

низка норм, що регулюють порядок прийняття присяги свідком (§ 59‒67). 

Свідки приводяться до присяги тільки, якщо суд за своїм розсудом вважатиме 

це за необхідне у зв’язку з вирішальним значенням показань або для 

забезпечення дачі правдивих показань. Родичі обвинуваченого мають право 

відмовитися від прийняття присяги у зв’язку з дачею показань, про це право їм 

повідомляють заздалегідь. У випадках, коли досудове розслідування не 

дозволяє зволікання або свідок імовірно не зможе з’явитися на судове засідання, 

тоді такий свідок може прийняти присягу під час досудового розслідування. 

Якщо свідок посилається на те, що з релігійних або ідеологічних причин він не 

хоче приймати присягу, він повинен підтвердити, що свідчення є правдивими, 

таке підтвердження прирівнюється до присяги. Особа з порушенням слуху або 

мови приймає присягу за своїм вибором, ‒ за допомогою повторення тексту 

присяги, переписування і підписування тексту присяги або за допомогою особи, 
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яка забезпечує розуміння мови жестів. Якщо свідок, після того, як він дав 

показання під присягою, повторно дає показання в рамках того самого 

досудового розслідування або того самого основного судового провадження, 

суддя може, замість повторного приведення до присяги, отримати від свідка 

запевнення у правильності показань з посиланням на раніше прийняту 

присягу [35]. 

За твердженням С. Ф. Здоровко, питання приведення до присяги 

зазначених процесуальних осіб слід вважати позитивним зрушенням, 

спрямованим на укріплення розуміння осіб у ході судового розгляду давати 

правдиві показання та виконувати експертом свої професійні можливості. 

Однак, не може бути залишеним без уваги той факт, що законодавець в новому 

КПК України на цей час не дає чіткого роз’яснення для сторін кримінального 

провадження саме мети приведення до присяги окремої категорії учасників 

процесу, та настання наслідків у разі її недотримання під час надавання 

показань суду, або слідчому судді, що, на нашу думку, необхідно вважати як 

недолік із цього питання [75, с. 52]. 

В. М. Лушпієнко з цього приводу пропонує закріпити порядок прийняття 

присяги свідком в окремій ст. 66-1 «Присяга свідка» КПК України, де 

передбачити: приведення свідка до присяги за розсудом суду; текст присяги; 

право близьких родичів обвинуваченого чи підсудного, на відмову від 

прийняття присяги; можливість відмовитися від прийняття присяги через 

релігійні переконання, але зобов’язати такого свідка підтвердити свої свідчення 

запевненням про правдивість показань іншими доказами; приведення до 

присяги свідка, що має слухові, мовні або зорові вади; обмеження у прийнятті 

присяги особами, які не досягли 18 років, мають душевні хвороби, розумову 

відсталість чи психічні захворювання, оскільки такі особи не мають достатнього 

уявлення про сенс присяги; можливість прийняття присяги свідком під час 

досудового розслідування у випадку, коли свідок не зможе з’явитися на судове 

засідання [131, с. 135–136]. 
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Цікавим буде висвітлити результати опитування на предмет доцільності 

приведення свідка, потерпілого до присяги. Так, на переконання більшості 

опитаних слідчих, прокурорів та суддів (83 %), свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні необхідно приводити до присяги 

(Додаток А). 

На нашу думку, обов’язок приведення до присяги свідка, потерпілого 

необхідно чітко прописати у ст. 225 КПК України з метою однакового 

застосування слідчими суддями цієї норми на практиці. З огляду на викладене 

вище, вважаємо доцільним подати ст. 225-2 КПК України під назвою 

«Особливості допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні», та викласти її частину першу у такій редакції: 

«1. Допит свідка, потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці 

розташування суду або перебування тяжко хворого свідка, потерпілого за 

участю сторін кримінального провадження. Свідок, потерпілий приводяться 

до присяги». 

Під час проведення допиту свідка, потерпілого в суді під час досудового 

розслідування повинні бути присутні сторони кримінального провадження та 

дотримані всі вимоги проведення допиту під час судового розгляду, передбачені 

КПК. При цьому, навіть якщо на досудовому розслідуванні було проведено 

допит, передбачений ст. 225 КПК, суд не позбавлений можливості допитати 

свідка, потерпілого, який допитувався. 

Для проведення допиту німого свідка залучається сурдоперекладач, 

свідка, який не володіє чи недостатньо володіє державною мовою, тобто мовою, 

якою здійснюється кримінальне провадження, - перекладач. Слідчий суддя у 

таких випадках, перед початком допиту має пересвідчитися в особі і 

компетентності перекладача (сурдоперекладача), з’ясувати його стосунки зі 

свідком, роз’яснити його права і обов’язки та попередити про відповідальність 

за завідомо неправильний переклад (ст. 384 КК) або за відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов’язків (ст. 385 КК). Крім того, 

свідок відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК має право користуватися під час 
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давання показань (допиту) правовою допомогою адвоката. Якщо свідок виявив 

бажання скористатися цим правом, суд має пересвідчитися в компетентності 

адвоката і за відсутності перешкод допустити (залучити) його до участі в 

проведенні цієї процесуальної дії [112, с. 162]. 

Рішення, які приймаються у справі, включають у себе і проникнення у 

задуми протилежної сторони, і розуміння внутрішньої мотивації свідка, який 

дає певні показання. Існує ілюзія, яка полягає у перебільшенні значення 

зовнішніх технічних аспектів процесу. Успіх не може бути досягнутий тільки 

завдяки дотриманню процесуальних правил і правил ведення процесу. Тому 

вивчення тактики також необхідне [2, с. 128; 76, с. 56]. Російський криміналіст 

А. А. Бодальов ще в минулому столітті зазначав, що успіх допиту часто 

залежить від уміння правильно визначити індивідуальні особливості 

допитуваного та обрати відносно цього виправдану тактику. Досвідчені слідчі 

можуть визначити раціональний підхід у відношенні допитуваного одразу ж 

після першого знайомства, діагностуючи такі характеристики підслідного, як: 

техніка привітання, постава, мова [24, с. 116]. 

Тому сторони кримінального провадження повинні вміти прогнозувати 

позицію допитуваного (шляхом вивчення вагомих, і побічних обставин 

матеріалів кримінального провадження, з’ясувати особистість очевидця за 

допомогою спеціаліста-психолога та ін.), окреслити оптимальні шляхи 

встановлення з останнім психологічного контакту, завчасно подолати можливі 

конфлікти. До речі, така допомога спеціаліста-психолога може знадобитися при 

допиті малолітньої або неповнолітньої особи, адже чинний КПК України у ч. 1 

ст. 226, ст. 490 та ч. 1 ст. 354 КПК України визначає, що допит таких учасників 

процесу проводиться у присутності психолога [113]. У таких випадках 

обов’язок слідчого судді ‒ забезпечити участь зазначених осіб під час допиту на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Перед безпосереднім допитом свідка в судовому засіданні має місце низка 

організаційних або підготовчих дій.  

Слідчий суддя повинен з’ясувати, чи отримав потерпілий, свідок пам’ятку 
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про права та обов’язки, чи зрозумілі вони йому, в разі необхідності роз’яснює 

їх, а також попереджає свідка, потерпілого про кримінальну відповідальність за 

дачу завідомо неправдивих показань, а свідка за відмову від давання показань. 

Після з’ясування особистих даних про свідка, потерпілого, роз’яснення 

йому прав, попередження про притягнення до кримінальної відповідальності, 

слідчий суддя повинен запропонувати розповісти про всі відомі обставини 

кримінального провадження. У процесі вільних пояснень особа має можливість 

викласти факти в тій послідовності, у якій він їх сприймав. Під час цих пояснень 

ніхто із представників сторін не вправі втручатися у їх виклад або переривати 

свідка, крім слідчого судді, якщо той виходить за межі обставин, щодо яких дає 

показання. 

Зважаючи на те, що у ч. 2 ст. 225 КПК України зазначається, що означена 

слідча (розшукова) дія проводиться з «дотриманням правил проведення допиту 

під час судового розгляду» [113], вважаємо, що окремі тактико-організаційні 

моменти можна запозичити при проведенні допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

Варто зауважити, що суд не проводить допит, а тільки контролює 

дотримання правил його здійснення сторонами, щоб уникнути зайвого 

витрачання часу, захистити свідків, потерпілих від образи та забезпечує 

необхідний порядок судового засідання (ч. 3 ст. 352 КПК України). Суд не 

повинен втручатися у здійснення сторонами допиту, тобто, слідчий суддя може 

тільки за протестом сторони знімати питання, які не стосуються суті 

кримінального провадження. Таке втручання зумовлюється необхідністю 

досягнення ефективності допиту для встановлення обставин кримінального 

правопорушення. 

Інструментом такого контролю є, зокрема, положення про те, що, якщо 

свідок висловлюється нечітко або з його слів не можна дійти висновку про те, 

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). 

Водночас ставити свої питання головуючий та судді можуть, відповідно до 
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ч. ч. 11 і 13 ст. 352 КПК України, тільки після того, як свідку поставлять 

питання потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники 

та законні представники або при дослідженні інших доказів [113]. 

Отже, доходимо висновку, що слідчий суддя, як головуючий у судовому 

засіданні, повинен відігравати провідну роль у забезпеченні прав і законних 

інтересів осіб під час зазначеного допиту. Особливого значення, за окреслених 

умов, набуває повноваження слідчого судді знімати поставлені запитання за 

протестом сторони, що не стосуються суті кримінального провадження (ч. 8 

ст. 352 КПК) [113]. 

Слід зауважити, що допит свідка, потерпілого, який проводиться в 

загальному порядку, та допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні теж мають як спільні, так і відмінні ознаки. 

До спільних однак належать: пізнавальна та засвідчувальна діяльність 

спеціально уповноважених посадових осіб; використання таких, які не 

суперечать закону, тактичних прийомів, розроблених криміналістичною 

наукою; інформаційна взаємодія двох або більше процесуальних осіб; 

вербальність; інформаційна сутність. Допит свідка, потерпілого, який 

проводиться слідчим суддею, має таку специфіку: спосіб отримання та 

перевірки доказової інформації під час досудового розслідування (участь 

сторони кримінального провадження та дотримання усіх вимог проведення 

допиту під час судового розгляду); проблематичність встановлення 

психологічного контакту. 

В ході допиту сторонами кримінального провадження можуть бути 

поставлені запитання, які спрямовані на доповнення показань, зокрема: а) про 

окремі обставини, які свідок не виклав у своїй розповіді; б) спрямовані на 

уточнення окремих фактів; в) викликають асоціації з подією, яка з’ясовується, 

чим допомагають пригадати значимі для кримінального провадження 

обставини; г) контрольні запитання для перевірки правильності наданих свідком 

відомостей тощо. Запитання повинні ставитись почергово, за суттю і лише ті, 

які необхідно з’ясувати для всебічного, повного й неупередженого дослідження 
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всіх обставин кримінального провадження [112, с. 164; 134, с. 149]. 

Під час допиту свідок, потерпілий має право користуватися нотатками, які 

йому необхідні для надання показань, пов’язаних із будь-якими вимірами чи 

обчисленнями, або щодо іншої інформації, яку йому важко запам’ятати. 

Допитуваний може розповісти про свої враження про те, що, на його думку, 

важливо і потрібно розповісти. Враховуючи заінтересованість деяких свідків у 

результатах судового розгляду, необхідно зважати на те, що вони можуть умисно 

або неумисно не розповісти про деталі, які є важливими у справі, або не повідомити 

суд про важливі відомості, якими володіють. Іншим чинником, що впливає на їхні 

показання, може бути умисне або неумисне навіювання [28, с. 285–287]. 

Згідно з правилами допиту свідка, потерпілого в суді, з метою перевірки й 

уточнення показань свідків, потерпілих у таких випадках судові сторони повинні 

активно використовувати передбачене законом право ставити особі, яку допитують, 

додаткові, уточнюючі або контрольні запитання. Як видається, це правило повинно 

розповсюджуватись і на процедуру допиту в порядку ст. 225 КПК України. 

Постановка запитань свідку, потерпілому має на меті доповнити, уточнити, 

деталізувати або перевірити його показання. Якщо свідок під час вільної розповіді 

не повною мірою висвітлив відомі йому обставини, або зовсім про них не сказав, 

слідчому судді необхідно своїми запитаннями заповнити цю прогалину у 

показаннях. За допомогою запитань він усуває суперечності у показаннях свідка, 

конкретизує його відповіді. 

Особливу увагу слід приділити показанням, які підтверджують алібі 

підозрюваного. У цьому випадку сторонам кримінального провадження необхідно 

ставити запитання, які деталізують показання, зокрема, що пов’язані з поведінкою, 

місцем і часом знаходження підозрюваного та ін. Адже максимальна деталізація 

окремих обставин часто дає змогу встановити недобросовісність свідка, потерпілого 

викрити неправду, встановити його причетність до вчинення кримінального 

правопорушення тощо. Якщо свідок дає суперечливі й заплутані показання, то 

необхідно визначити їх значення і сутність. Такі показання необхідно 

конкретизувати (уточнити) кількома деталізуючими запитаннями. 
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Тактика допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні повинна будуватися з урахуванням його особистості Зусилля 

слідчого судді мають бути спрямовані на створення обстановки, що забезпечує 

одержання від свідків достовірної інформації про факти та події, які досліджуються. 

Уміле використання слідчим суддею відпрацьованих практикою і наукою 

тактичних прийомів допиту дає йому можливість виявити факти добросовісних 

помилок свідка, встановити дійсні причини суперечностей, неповноти й неточності 

в його показаннях і по можливості їх усунути. Проте, свідок може давати і свідомо 

неправдиві показання, приховувати від суду відомі йому факти та обставини або їх 

спотворювати. Залежно від мети, яку переслідує свідок, вони можуть бути як 

обвинувального, так і виправдувального характеру [91, с. 112]. 

Для правильного визначення тактики допиту такого свідка, потерпілого, 

сторони кримінального провадження встановлюють мотиви, які спонукали його 

давати неправдиві показання. Це досягається шляхом аналізу даних про його особу, 

характер взаємовідносин із підозрюваним і потерпілим тощо. У такому разі тактика 

допиту повинна, передусім, нейтралізувати негативні дії цих мотивів і схилити 

свідка до правдивих показань. Якщо це не дає результатів, неправдивого свідка, 

потерпілого викривають доказами, які є у матеріалах кримінального провадження, 

використовуючи тактичні прийоми і рекомендації притаманні допиту підозрюваних 

[91, с. 113]. Так чи інакше, тактичні прийоми допиту – це рекомендації, які склалися 

на підставі використання в кримінальному провадженні даних психології, логіки, 

криміналістики, а також узагальнень практики. Усі тактичні прийоми допиту 

повинні ґрунтуватися на нормах кримінального процесуального права та 

загальновизнаних моральних цінностях [134, с. 156]. 

Допит з приводу незначних протиріч під час передачі допитуваним свідком 

інформації, яку він від когось чув, здебільшого до жодного позитиву не призводить; 

як перевірка правдивості таких побічних (похідних) показань цей різновид допиту 

не досягає бажаної мети. Перевірку правдивості допитуваних осіб доцільно 

здійснювати змістовним аналізом протиріч висвітлення обставин, щодо яких 

помилки об’єктивно неможливі. Поза цими випадками протиріччя можливі лише як 
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наслідок дії суб’єктивних чинників: властивостей пам’яті, спостережливості, вміння 

відтворювати раніше сприйняте тощо [134, с. 159]. 

Конфліктна ситуація допиту характеризується протидією особи, яку 

допитують, намірам судді встановити усі обставини кримінального 

правопорушення, що полягає у відмові давати показання чи їх перекручення з 

нібито чужих слів, або в даванні неправдивих показань. Тож очевидець-свідок, 

даючи показання з чужих слів, може самостійно прикрасити картину кримінального 

правопорушення чи забути певні обставини вчинення такого правопорушення. 

Відтак, неповідомлення суду всіх обставин вчинення правопорушення очевидцем 

може відбутися, як пише М. А. Терновський, з різних причин – не надав значення, 

не пам’ятав тощо, однак за допомогою перехресного допиту неоднозначні свідчення 

стають чіткими і доповнюються окремими деталями, усувається однобічність 

показань, викривається фальшивість свідоцьких показань [204]. До проведення 

такого допиту може вдатись суддя під час судового розгляду, у разі якщо вважатиме 

це необхідним. 

Очевидно, що кримінально-процесуальна форма повинна бути такою, щоб 

забезпечувати як можливість встановлення істини, так і захист прав і свобод 

людини. Проте, як зауважує В. М. Тертишник, тут неминучим буде конкуренція 

цінностей, конфлікт інтересів [206, с. 164]. 

Процесуальне оформлення (фіксація) ходу і результатів слідчих (розшукових) 

дій є однією з гарантій, які безпосередньо забезпечують об’єктивність їх 

проведення. Вказаний процесуальний засіб спеціально створено з цією метою та є 

елементом процесуальної форми слідчих (розшукових) дій, що створюють умови 

для дотримання порядку їх проведення. Іншими словами, правила фіксації ходу і 

результатів слідчих (розшукових) дій впливають на нього (порядок) не ззовні, а 

зсередини, будучи складовою його частиною. Процесуальна форма фіксації ходу і 

результатів слідчих (розшукових) дій, з одного боку, націлює на дотримання 

процедури пошуку і виявлення доказової інформації в режимі об’єктивності, а, з 

іншого боку, дозволяє перевірити, чи був вказаний режим дотриманий. Усі наведені 

вище випадки допущених порушень законодавчих приписів, а в деяких випадках і 
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недосконалість цих приписів є яскравими прикладами того, як процесуальне 

оформлення ходу і результатів слідчих (розшукових) дій може втратити свою суть 

гарантії об’єктивності (неупередженості) їх проведення. 

Аналіз ст. 225 КПК України, яка регламентує процесуальний порядок 

проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні, спонукає до висновку, що журнал судового засідання є 

основним способом фіксації ходу цієї слідчої (розшукової) дії. Його головним 

призначенням є об’єктивне відображення всього, що відбувалося в процесі слідчої 

(розшукової) дії. Відомості, що містяться в журналі судового засідання, повинні 

створювати для осіб, що знайомляться з ним згодом, повне уявлення про процедуру 

отримання показань. 

Значно підвищують точність і повноту фіксації показань використання 

відеозапису допиту. Більше того, О. Ю. Скічко висловлює переконання, що при 

допиті малолітніх потерпілих аудіо-, відеозапис повинен стати обов’язковим 

засобом фіксації їх показань [190, с. 142]. Безперечну користь приносить відеозапис 

допитів малолітніх потерпілих, особливо тих з них, які погано володіють мовою і 

тому широко використовують для передачі інформації жести, міміку й інші виразні 

засоби. Аудіо-, відеозапис показань дітей-потерпілих сприяє вдосконаленню 

процесу перевірки та оцінки доказів, що включає не лише дослідження фактів, про 

які повідомив допитуваний, але і аналіз умов, методів, засобів отримання від нього 

відомостей [71, с. 128]. 

На нашу думку, слід визначити обов’язковість застосування відеофіксації 

процесуального порядку допиту німого свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, які не можуть самостійно реалізувати надані їм 

права у кримінальному провадженні. 

Законодавчо визначено, що про застосування технічних засобів фіксування 

процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у 

процесуальній дії. У матеріалах кримінального провадження зберігаються 

оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, 

резервні копії яких зберігаються окремо. Фіксування за допомогою технічних 
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засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є 

обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у 

судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК судове 

провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою 

технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Учасники 

судового провадження мають право отримати копію запису судового засідання, 

зробленого за допомогою технічного засобу. Незастосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, 

тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її 

вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти 

визнання такої дії та результатів її здійснення чинними (ч. ч. 2‒6 ст. 107 КПК 

України) [113]. 

На нашу думку, саме журнал судового засідання разом із магнітним носієм 

відеофіксації відображає увесь процес допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

А. С. Хаммуді слушно визначає процедуру фіксації допиту у порядку ст. 225 

КПК України. Науковець зазначає, що оформлюється допит свідка, потерпілого чи 

одночасний допит двох чи більше вже опитаних осіб під час досудового 

розслідування в судовому засіданні не протоколом допиту, а журналом судового 

засідання, копія якого разом з магнітним носієм відеофіксації процедури допиту, 

надсилаються до органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів 

кримінального провадження. А в разі направлення клопотання зі сторони захисту - 

то відповідним учасникам [253, с. 283]. 

Насамперед зазначимо, журнал судового засідання ведеться та підписується 

секретарем судового засідання (ч. 2 ст. 108 КПК України). Як бачимо, дана форма 

фіксування кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 103 КПК України) 

покладається на секретаря судового засідання, а не на слідчого суддю. Також, 

відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України, у журналі судового засідання зазначаються: 

1) найменування та склад суду (слідчий суддя); 2) реквізити кримінального 

провадження та відомості щодо його учасників; 3) дата і час початку та закінчення 
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судового засідання; 4) час, номер та найменування процесуальної дії, що 

проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час 

процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до 

них; 5) ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої 

кімнати; 6) інші відомості у випадках, передбачених КПК [113]. Натомість, у ст. 104 

КПК України, у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення 

процесуальної дії фіксуються у протоколі [113]. 

Однак і тут слід уточнити, що допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні як процесуальна дія, повинен фіксуватись не у 

протоколі допиту, як на це вказує О. П. Острійчук [157, с. 13], а в журналі судового 

засідання, який повинна вести уповноважена на те особа – секретар судового 

засідання. 

Уже не є новиною, що у наш час у зв’язку з технічним прогресом при 

провадженні слідчих (розшукових) дій, у тому числі й допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні, у всіх без винятку випадках 

слід застосовувати відеозапис. Під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії із 

застосуванням відеозйомки можна отримати повну ілюстрацію емоційної 

атмосфери, фіксуються пози, жести, емоційний стан учасників. Такий відеозапис 

можна неодноразово переглядати, при необхідності зупиняти на необхідному кадрі. 

Крім того, наявність матеріалів відеозапису допиту у порядку ст. 225 КПК України, 

у разі необхідності, надасть можливість провести низку судових експертиз – 

фоноскопічну, лінгвістичну, психологічну тощо. Відеограми в опечатаному вигляді 

повинні зберігатись при матеріалах кримінального провадження. 

Враховуючи викладене, на нашу думку, ст. 225-2 КПК України «Особливості 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні» слід доповнити частиною четвертою у такій редакції: 

«4. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні фіксується у журналі судового засідання, копія якого разом з магнітним 

носієм відеофіксації процедури допиту, присягою та пам’яткою про права, 

надаються за клопотанням сторони кримінального провадження». 
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Згідно з ч. 4 ст. 225 КПК України суд під час судового розгляду має право 

допитати свідка, потерпілого, який допитувався відповідно до правил цієї статті, 

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. Крім 

того, якщо у судді чи сторін кримінального провадження під час судового розгляду 

виникають обґрунтовані сумніви щодо правдивості показань свідка, потерпілого, 

наданих слідчому судді під час досудового розслідування, ці показання можуть бути 

оголошені після його допиту в судовому розгляді з метою перевірки та з’ясування 

виниклих розбіжностей [113]. 

Попри критику, усе ж, вважаємо, що допит свідка, потерпілого має важливе 

значення, в тому числі у такому «форматі», який визначений законодавцем. Це одна 

з найбільш інформаційно наповнених слідчих (розшукових) дій, за допомогою яких 

визначаються напрями подальшого розслідування, з’ясовуються обставини події 

злочину, повідомлення, характер дій кожного співучасника, дані, що мають 

тактичне значення тощо. Надзвичайно важливим, при цьому, є знання та вміле 

застосування слідчим, прокурором тактичних прийомів допиту свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні. Однак, слід підкреслити, що 

ефективність проведення цієї процесуальної дії значно підвищиться у разі внесення 

відповідних змін до КПК України, що стосуються детальної регламентації її 

проведення (закріплення вимоги до змісту та форми клопотання; визначення 

порядку та учасників його судового розгляду; рішень слідчого судді щодо 

вирішення такого клопотання; процесуальних документів, які складаються слідчим 

суддею тощо). 

 

 

3.2 Процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

 

В системі слідчих (розшукових) дій особливе місце займає такий вид допиту, 
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як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України), 

що обумовлено важливим його значенням. Він є досить поширеним способом 

збирання та перевірки доказів. Через це визначається актуальною проблема 

підвищення ефективності доказування внаслідок проведення одночасного 

проведення допиту двох і більше осіб. 

Криміналістичні та процесуальні аспекти діяльності, пов’язаної з усуненням 

протиріч у показаннях допитаних осіб, у різні роки досліджували С. А. Альперт, 

М. В. Багрій, А. Я. Дубинський, Ю. М. Грошевий, С. С. Клочуряк, О. І. Котюк, 

В. В. Луцик, М. М. Михеєнко, В. Т. Маляренко, В. М. Тертишник, В. М. Хотинець, 

Є. Д. Лук’янчиков, Л. Д. Удалова, Ю. М. Чорноус та багато інших науковців. 

Водночас частина питань, що стосуються процесуальних та організаційно-

тактичних особливостей проведення допиту двох чи більше вже допитаних осіб, 

залишаються такими, що потребують нового наукового дослідження з огляду на 

нове бачення законодавцем процедури отримання доказів в ході досудового 

розслідування. 

Слід зазначити, що у ч. 1 ст. 225 КПК України вказується на можливість 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 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 чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань 

[96]. Хоча й тут ініціаторові клопотання необхідно довести наявність достатніх 

підстав для проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

саме у судовому засіданні. 

Підстави, процедура ініціювання такої слідчої (розшукової) дії, а також 

розгляду відповідного клопотання аналогічна допиту свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні. Розгляд цього питання в окремому підрозділі дисертації 

обумовлений процесуальними особливостями проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб, а також суттєвими організаційно-тактичними 

відмінностями між таким та «стандартним» допитом. 
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Аналіз емпіричних даних свідчить, що продуктивним проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні вважають 73 % опитаних слідчих, прокурорів та 

суддів (Додаток А). 

У частині першій ст. 225 КПК України зазначається, що допит свідка чи 

потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або 

перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального 

провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду 

[113]. Однак, нічого не сказано про одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб. Можна припустити, що законодавець, використовуючи вислів «з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду», мав на увазі й 

одночасний допит. Як відомо, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

– слідча (розшукова) дія, яка зазвичай проводиться слідчим, прокурором на стадії 

досудового розслідування (ч. 9 ст. 224 КПК України). Хоча ч. 14 ст. 352 КПК 

України визначає, що суд має право призначити одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних учасників кримінального провадження (свідків, потерпілих, 

обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в їхніх показаннях, який 

проводиться з урахуванням правил, встановлених ч. 9 ст. 224 КПК України [113]. 

У суді також може бути проведено перехресний допит, який, з одночасним 

допитом двох чи більше вже допитаних осіб ототожнювати не варто. Перехресний 

допит – це допит особи, показання якої надаються як докази протилежною 

стороною для критичного дослідження і перевірки даних, отриманих у ході прямого 

допиту, а також для отримання нових даних від особи, допитаної при прямому 

допиті [184; 203, с. 258]. Його сутність полягає у одночасному допиті кількома 

учасниками процесу однієї особи з метою з’ясування чи доповнення відповідей, які 

були надані на запитання інших осіб [266, с. 250], або перевірки достовірності 

показань [4, с. 325–326]. При перехресному допиті підсудний та потерпілий є 

суб’єктами допиту, допитуючими, і самі ставлять питання допитуваному, а не один 

одному [121, с. 13]. 

Хоча й не варто заперечувати їх певну схожість. Як перехресний допит, так і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1458716629720486#n2119
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одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб можуть проводитися лише 

після отримання показань допитуваних осіб про всі обставини кримінального 

правопорушення. Обидві дії проводяться у разі суперечностей в показаннях: самого 

допитуваного – при перехресному допиті; різних осіб – під час одночасного допиту, 

що стає перешкодою для встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Проведення цих дій, як правило, супроводжується гостроконфліктною ситуацією, 

що є результатом дії принципу змагальності в кримінальному судочинстві [143, 

с. 385–386]. 

Цілком логічно виникає питання: «Правилами проведення якої слідчої 

(розшукової) дії керуватись слідчому судді у разі виникнення необхідності 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні?». На нашу думку, якщо мова йде про стадію 

досудового розслідування, та й, виходячи із самої назви слідчої (розшукової) дії та 

мети її проведення, слідчий суддя повинен дотримуватись процесуального порядку 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, визначеного у 

ч. 9 ст. 224 КПК України. На переконання 82 % опитаних слідчих, прокурорів, 

суддів у разі виникнення необхідності одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні слідчому 

судді слід керуватись правилами, передбаченими для допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб; 18 % респондентів вважають, що варто керуватись правилами 

перехресного допиту (Додаток А). 

З огляду на викладене вище, КПК України слід доповнити ст. 225-2 

«Особливості допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні», частину першу якої подати у такій редакції: «одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні повинен бути проведений з дотриманням правил, передбачених 

ч. 9 ст. 224 КПК». 

Насамперед зазначимо, що відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України слідчий, 

прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого допиту 
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встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони 

перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну відповідальність 

за відмову від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань, а 

потерпілі ‒ за давання завідомо неправдивих показань [113]. 

Безперечно, необхідність і доцільність проведення одночасного допиту мають 

встановлюватись слідчим, прокурором у кожному конкретному випадку, виходячи 

із фактичних обставин кримінального провадження, доказової важливості обставин, 

з приводу яких у показаннях раніше допитаних осіб виявлені істотні розбіжності, 

можливості перевірки цих обставин іншими способами, особистісних 

характеристик осіб, яких планується одночасно допитати, у тому числі їх взаємин, 

тощо [93, с. 240–241]. Однак, безсумнівним є й той факт, що остаточне рішення про 

доцільність проведення одночасного допиту саме у такому порядку приймає 

слідчий суддя, розглядаючи відповідне клопотання про проведення допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Як відомо, до прийняття чинного КПК України одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб визнавався окремою слідчою дією, яка іменувалась 

очною ставкою, а в історичному аспекті ‒ як «зводи», «зводини» [191, с. 134] тощо. 

З урахуванням зазначеного, метою одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб є отримання додаткових фактичних даних, які свідчать про істинний 

перебіг обставин вчиненого кримінального правопорушення, які належать до 

предмета доказування, і щодо яких у показаннях раніше допитаних осіб наявні 

істотні розбіжності. Саме це і є фактичною підставою для проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. Хоча при цьому можуть розв’язуватись й окремі як процесуальні, 

так і тактичні завдання, що зумовлюються конкретною слідчою ситуацією. Більше 

того, при прийнятті рішення про проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб у порядку ст. 225 КПК України, сторони кримінального 

провадження повинні прогнозувати й можливість її негативних наслідків, і, зокрема, 

виникнення конфліктної ситуації між допитуваними особами, негативного впливу 

одного з них на іншого і, як наслідок, зміни показань тим її учасником, який до 

цього говорив правду. Саме тому сторони кримінального провадження можуть 
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ініціювати проведення одночасного допиту лише з тактичних міркувань [107, 

с. 27‒28]. 

З огляду на сучасну законодавчу регламентацію одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, не втратив своєї актуальності висновок, зроблений 

А. Р. Ратіновим, що рішення про проведення очної ставки (сучасного одночасного 

допиту – С.С.) може бути визнане обґрунтованим за наявності не однієї, а кількох 

умов, зокрема: 1) наявності розбіжностей у показаннях; 2) їх істотності; 

3) можливості, використовуючи показання одного з її учасників продемонструвати 

іншому помилковість або неправдивість його показань і тим самим спонукати його 

до виправлення помилки або відмови від брехні [176, с. 260–272]. 

Важливим етапом одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб є 

складання плану її проведення. Одним з головних завдань плану є формулювання 

чітких питань по суті цієї слідчої (розшукової) дії. Кожне питання повинно 

ставитися своєчасно, не випереджаючи подій. Формулювання питання повинно 

повністю виключити можливість отримання з його змісту інформації, необхідної 

для відповіді; враховується розумовий і культурний розвиток особи, що 

допитується, рівень її знань [264, с. 318]. 

У цьому контексті у криміналістичній літературі наголошується 

(П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко і Н. І. Клименко), що слідчий повинен забезпечити 

психологічну готовність учасників до проведення одночасного допиту, якої 

особливо потребують потерпілі та свідки, які вперше залучаються до сфери 

кримінального процесу і можуть неадекватно зреагувати на спілкування з 

підозрюваним, внаслідок чого мета слідчої дії не буде досягнута [21, с. 334]. 

Незважаючи на те, що адресатом таких «порад» є насамперед слідчий, прокурор, 

вважаємо, що слідчому судді не варто нехтувати такими рекомендаціями 

тактичного характеру. 

К. О. Чаплинський зауважує, що неналежна підготовка до проведення 

одночасного допиту тісно пов’язана із ризиком можливої зміни правдивих показань 

сумлінного учасника, відмови від дачі показань або розголошення даних слідства. 

Невиправдане зволікання з провадженням одночасного допиту може призвести до 
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втрати фактору раптовості, який сприяє успішному досягненню мети слідчої 

дії [259, с. 275]. 

У криміналістичній літературі побутує думка про те, що при підготовці та 

проведенні одночасного допиту застосовуються загальні положення тактики допиту 

й тактичні прийоми, що використовуються при допиті свідків і потерпілих, 

обвинувачених і підозрюваних (відповідно до того, хто є учасниками очної ставки) 

[139, с. 398]. Однак практика показує, що механічне перенесення правил допиту на 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб не приносить очікуваних 

результатів і негативно впливає на розкриття кримінальних правопорушень.  

При проведенні допиту конкретний зміст інформації зазвичай невідомий. Ця 

обставина впливає на особливості тактики допиту. При провадженні одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб сторони кримінального провадження 

володіють інформацією і знають усі суперечливі обставини, отримані від учасників 

при попередніх допитах. Враховуючи наявну інформацію, сторонами 

кримінального провадження повинні бути обрані такі тактичні прийоми, які 

спрямовані на найбільш ефективне усунення розбіжностей у показаннях 

допитуваних і встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Варто акцентувати увагу на ще одній відмінності означених слідчих 

(розшукових) дій – на психологічній складовій, тобто на емоційному впливі за 

допомогою іншого учасника процесу [68, с. 91]. Допит двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

проводиться у специфічній психологічній атмосфері, що впливає на взаємодію його 

учасників. 

Крім того, предмет допиту значно ширший, ніж предмет одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, предметом якого законодавчо визначено 

з’ясування причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 

КПК України), які стосуються лише невеликої частини інформації про подію 

кримінального правопорушення, отриманої під час допиту від свідків, потерпілих, 

підозрюваних та ін. В умовах одночасного допиту відбувається не тільки допит двох 

осіб, але й аналіз показань. 
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До речі, якщо говорити про мету проведення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб ‒ з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях (у 

ч. 9 ст. 224 КПК України), то, на наше переконання, викладена вона неправильно. 

Обґрунтуємо нашу позицію. І з процесуальної, і з тактичної точки зору для сторін 

важливою є саме наявність розбіжностей у показаннях, оскільки вони свідчать про 

те, що істина щодо конкретних обставин вчиненого кримінального правопорушення 

не встановлена. І часто навіть немає значення їх причина. Адже підозрюваний 

зазвичай не погоджується з показаннями інших осіб. І причини розбіжностей їхніх 

показань з показаннями інших осіб і для слідчого, і для слідчого судді у більшості 

випадків є очевидними. Нерідко від показань свідків та підозрюваного 

відрізняються й показання потерпілих, що зумовлене і наслідками вчиненого щодо 

них кримінального правопорушення, і особливостями їх процесуального статусу. А 

якщо так, то чи зобов’язує сторону-ініціатора наявність означених розбіжностей для 

з’ясування їх причин здійснювати ще й одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб? 

І зовсім інша справа, коли сторони кримінального провадження мають справу 

з розбіжностями у показаннях свідків. Адже, як слушно підкреслює О. І. Котюк, 

встановлення того, хто з раніше допитаних осіб давав неправдиві показання, 

зумовлює для нього необхідність прийняття відповідних рішень як процесуальних 

(наприклад, щодо притягнення особи до відповідальності за надання завідомо 

неправдивих показань), так і тактичних (наприклад, щодо висування відповідних 

версій та проведення додаткових слідчих (розшукових) дій) [107, с. 30]. 

Встановлення причини розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб для 

сторін кримінального провадження є важливим завданням, воно має тактичний 

характер, оскільки наявність таких розбіжностей не дає підстав вважати істину 

щодо конкретних обставин встановленою. Для сторони кримінального провадження 

головним завданням є не стільки з’ясування причин цих розбіжностей, скільки 

встановлення істини щодо обставин вчиненого кримінального провадження, з 

приводу яких у показаннях раніше допитаних осіб є розбіжності. От тому й метою 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб є не з’ясування обставин, 
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що мають значення для справи, і не з’ясування причин розбіжностей у показаннях, і 

не подолання цих розбіжностей шляхом встановлення та усунення їх причин, 

оскільки розв’язання цих завдань має тактичний характер. Мета цієї слідчої 

(розшукової) дії – проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, а саме – усунення істотних розбіжностей в їх показаннях щодо обставин 

кримінального правопорушення. З процесуальної точки зору для сторін 

кримінального провадження головним є необхідність отримання на свою користь 

додаткових фактичних даних щодо обставин, які є предметом доказування і щодо 

яких у показаннях раніше допитаних осіб виявлені розбіжності [107, с. 31]. 

З огляду на те, що у ч. 1 ст. 225 КПК України вказується, що зазначена слідча 

(розшукова) дія проводиться в присутності сторін кримінального провадження, 

виникає запитання: чи є сторони кримінального провадження «активними» 

учасниками одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні? Іншими словами, чи мають право 

особи, які присутні на такому допиті, їхні захисники чи представники ставити один 

одному запитання, що стосуються предмета допиту, з дозволу слідчого судді, та чи 

варто робити відмітки у протоколі одночасного допиту тощо? Зазначені обставини 

також залишились поза увагою законодавця. 

Досліджуючи суб’єктний склад одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слід зауважити, що ст. 225 КПК України чітко не вказує статус осіб, 

щодо яких можливо подавати клопотання про проведення одночасного допиту двох 

і більше осіб, тому в науці існують погляди щодо можливості проведення 

одночасного допиту з підозрюваним [57, с. 462]. Поділяємо точку зору 

О. П. Острійчук про сумнівність такої позиції, оскільки за змістом ч. 1 ст. 225 КПК 

України одночасний допит двох чи більше осіб згадується в контексті допиту свідка 

або потерпілого. Отже, допит підозрюваного слідчим суддею під час досудового 

розслідування на цей час неможливий. Крім того, враховуючи вимоги ст. 23 КПК 

України та положення ч. 4 ст. 349 КПК України, допит підозрюваного на 

досудовому розслідуванні слідчим суддею не матиме доказового значення [157, 

c. 149–150]. 
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Вивчення осіб ‒ учасників одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні ‒ необхідне так само, 

як і при підготовці до проведення допиту. 

На початку одночасного допиту встановлюється, чи знають викликані особи 

одна одну, в яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджаються 

про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за давання 

завідомо неправдивих показань, а потерпілі ‒ за давання завідомо неправдивих 

показань. Після приведення допитуваних до присяги, з’ясування чи бажають особи 

давати свідчення та вручення пам’яток, сторони кримінального провадження 

переходять до безпосереднього проведення одночасного допиту. Викликаним 

особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини кримінального 

провадження, для з’ясування яких проводиться допит. Зазвичай, першому 

пропонується дати показання тому учасникові, який, на думку сторони-ініціатора 

слідчої (розшукової) дії, на попередньому допиті дав правдиві показання. Така 

тактика дій буде виправданою у випадках, коли сторона кримінального 

провадження не впевнена у психологічній стійкості такої особи, допускає 

можливість зміни нею показань під впливом іншого учасника (інших учасників) 

одночасного допиту. Після давання показань сторони кримінального провадження 

можуть поставити запитання кожному з учасників одночасного допиту. 

Для усунення суперечностей у показаннях необхідно чіткими і конкретними 

запитаннями допомогти свідкам і потерпілим пригадати ті факти та їх деталі, що 

цікавлять сторону кримінального провадження. У таких випадках доцільно: 

а) формулювати такі запитання, що розчленовують подію на окремі частини 

(згадавши якийсь факт, людина за асоціацією може пригадати й інші); б) ставити 

запитання, пов’язані з якимись подіями в житті допитуваного; в) пред’являти речові 

докази, за допомогою яких можна пригадати або уточнити обставини, які цікавлять 

суд; г) давати для прослуховування відео- звукозапис їхніх показань та ін. [15, 

с. 166]. 

Під час одночасного допиту слідчий, прокурор можуть пред’являти речові 

докази, документи, оголошувати показання, надані учасниками одночасного допиту 
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на попередніх допитах, але лише після давання ними показань (або відмови від 

давання показань), що фіксується у протоколі одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб. 

Проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні як слідчої (розшукової) дії 

характеризується певними параметрами психологічного впливу, що включає 

активну діяльність її учасників. Такий психологічний вплив відрізняє одночасний 

допит від інших слідчих (розшукових) дій своєю психологічною складністю. 

Вченими, зазвичай, вказується саме на психологічний, під яким розуміється 

застосування спеціальних засобів слідчої тактики, зокрема тактичних прийомів, 

спрямованих на психіку допитуваних, з метою отримання показань щодо події 

злочину та інших обставин кримінальної справи [28, с. 204; 44, с. 12; 58, с. 10]. 

Одним з можливих засобів щодо запобігання ймовірним конфліктним 

ситуаціям при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже опитаних осіб 

може бути ефективно діюча програма захисту свідків, потерпілих від злочину. На 

сьогодні така можливість передбачена Законом України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [172], де визнається право 

учасників судочинства на забезпечення безпеки. Зокрема, людина, яка стала свідком 

злочинів, має можливість змінити: паспортні дані, місце проживання; а також 

надавати свідчення в ізольованому приміщенні тощо. Однак, як зауважив 

Т. І. Панасюк, досі механізм реалізації цієї програми ще не розроблений, не 

утворено також спеціального фонду, з якого б здійснювалося відповідне 

фінансування [160, с. 49]. За відсутності дії такої програми особи, які є свідками 

кримінальних правопорушень, побоюючись за своє життя, через методи 

залякування, погрози, під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб відмовляються давати показання або дають неправдиві показання з 

метою самозахисту, що значно нівелює значення такої слідчої (розшукової) дії, а, 

своєю чергою, створює великі перешкоди здійсненню правосуддя. 

На нашу думку, основними тактичними завданнями одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому 
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засіданні є: встановлення психологічного контакту; з’ясування мотивації показань; 

актуалізація в пам’яті її учасників сприйнятого; відвернення конфліктних ситуацій. 

До основних способів встановлення психологічного контакту слід віднести: 

переконання в необхідності повідомлення правдивих показань та співпраці з 

органами розслідування та суду; роз’яснення суті наслідків вчиненого 

кримінального правопорушення та наслідків неправильної поведінки в ході 

розслідування; пред’явлення предметів (фотографій, документів); використання 

психологічних акцентів характеристики допитуваних осіб тощо [88, с. 109]. Тут 

варто уточнити, що використання вказаних тактичних завдань і прийомів можливе 

сторонами кримінального провадження і, аж ніяк не слідчим суддею, який 

наділений повноваженнями зі сприяння реалізації прав учасниками слідчої 

(розшукової) дії, передбаченої ст. 225 КПК України. 

Ухвалюючи рішення про проведення одночасного допиту за участю 

неповнолітніх, слідчий суддя, передусім, повинен враховувати особливості їх 

психіки і вплив цих особливостей на хід і результати цієї слідчої (розшукової) дії. 

Особливості психіки неповнолітніх пов’язані з недостатністю їх життєвого досвіду, 

знань, уявлень, формування адаптивних навичок поведінки. Для них також 

характерні фантазійність, емоційна гіперболізація події, яку вони бачили, а це 

нерідко призводить до неправильної оцінки ними події, що розслідується, або 

окремих її елементів [98, с. 164]. Зазвичай, неповнолітні ще не мають чіткого 

світогляду, легко підпадають під вплив старших, що значно ускладнює проведення 

одночасного допиту за їх участю. До того ж, неповнолітнім нерідко властиві 

перебільшення, ілюзії, уява, наслідування, що є причиною багатьох помилок у 

показаннях [116, с. 390]. 

Зазначене свідчить про те, що проводити одночасний допит з участю 

неповнолітніх потрібно лише в тих випадках, коли були використані та не дали 

результату інші способи встановлення істини щодо спірних обставин. У разі 

неможливості усунути суперечності іншим шляхом перед слідчим суддею постає 

необхідність проведення одночасного допиту з участю неповнолітнього за наявності 

підстав, визначених у ч. 1 ст. 225 КПК України. 
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Судова практика свідчить, що найскладнішим є допит неповнолітніх і 

малолітніх потерпілих і свідків. Одна з причин полягає в тому, що ці особи легко 

піддаються навіюванню, не завжди здатні адекватно сприйняти і правильно 

пояснити окремі факти. У зв’язку з цим при допиті неповнолітніх і малолітніх 

потерпілих і свідків їм потрібно ставити запитання особливо чітко і ясно, 

використовуючи уточнювальні, детальні й контрольні запитання. Допит 

неповнолітнього свідка повинен проводитися за участю педагога, його батьків, 

опікунів [15, с. 167]. Зазначені рекомендації можуть бути корисними сторонам 

кримінального провадження, які наділені відповідними повноваженнями з 

дослідження доказів в ході допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування не завжди вдається точно 

встановити, чи дає неповнолітній правдиві показання, психологічна підготовка 

допитуваного до одночасного допиту не повинна допускати елементи тиску. 

Психологічний вплив потрібно використовувати в міру, його потрібно сприймати як 

метод переконання, як позитивний вплив на психіку особи для створення 

сприятливих умов неповнолітнім учасникам цієї слідчої (розшукової) дії. 

Особливості тактичної складової одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб полягають у тому, що з урахуванням особливостей психіки 

неповнолітніх при підготовці до проведення цієї слідчої (розшукової) дії велике 

значення мають питання про вибір місця її проведення [264, с. 397]. Слід зазначити, 

що ці рекомендації не розповсюджуються на процедуру одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні (не в службовому кабінеті, а у звичних для неповнолітніх місцях (дитячих 

установах і т. ін.). У нашому випадку слідчий суддя дещо обмежений у можливості 

вибору місця проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні. Це або місце розташування 

суду, або перебування хворого свідка (ч. 1 ст. 225 КПК України), або місце 

проведення виїзного судового засідання (ч. 2 ст. 225 КПК України). 

У разі необхідності проведення допиту хворого свідка, потерпілого за його 
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місцем стаціонарного перебування в медичній установі, необхідно звернутись із 

запитом про надання можливості проведення цієї кримінальної процесуальної дії до 

головного лікаря для підготовки спеціально відведеного приміщення (зазвичай – 

палати, кімнати чи кабінету). Участь і присутність лікаря, який здійснює нагляд за 

пацієнтом та його лікування під час допиту свідка, потерпілого законодавчо не 

передбачена. 

До речі, КПК України у жодній статті не роз’яснює, що таке «виїзне 

засідання», хто є його учасниками, який процесуальний порядок проведення такого 

засідання тощо. Згадка про таке засідання міститься у Листі Вищого 

Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

05 жовтня 2012 року № 223-1446/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення 

судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України», де, зокрема, зазначається, що за 

місцем знаходження можуть бути піддані огляду в якості речових доказів деякі 

письмові документи, зокрема, у разі коли вони мають вкрай зношений стан та їх 

транспортування може призвести до пошкодження і втрати доказової інформації 

тощо. У таких випадках суд приймає рішення про виїзне судове засідання для 

огляду речових доказів на місці та за необхідності відкладає судове засідання, 

повідомляючи учасникам дату, час та місце проведення виїзного судового 

засідання [171]. 

З огляду на зазначене, з метою єдиного розуміння поняття «виїзне судове 

засідання» у КПК України слід передбачити окрему статтю, у якій визначити його 

суб’єктний склад і процесуальний порядок проведення виїзного судового засідання.  

Встановлення психологічного контакту (впливу – інтелектуального, 

емоційного, вольового) з допитуваними особами, враховуючи загальні та 

специфічні закономірності психіки кожного з них, під час проведення очної ставки є 

одним з визначальних тактичних прийомів у системі відповідних засобів слідчої 

тактики [202, с. 109]. 

Загалом для встановлення психологічного контакту з неповнолітнім 

учасником одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 
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досудового розслідування в судовому засіданні можуть використовуватися прийоми 

допиту свідків, потерпілих, підозрюваних, описані в криміналістичній літературі 

[17, с. 198]. Слідчий суддя під час одночасного допиту таких осіб вправі 

використовувати такі способи психологічного впливу, як методи переконання, 

викриття, правомірного психологічного навіювання (вимога, прохання, пропозиції, 

застереження) тощо. 

Слідчій та судовій практиці відомі випадки, коли неповнолітні учасники 

одночасного допиту, підпадаючи під вплив дорослого, як правило, підозрюваного, 

відчуваючи страх, змінювали показання, надані й узагалі відмовлялись давати 

показання або давали неправдиві показання. Очевидно, керуючись саме цими 

обставинами як мотивами, законодавець заборонив проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб за участю малолітнього або неповнолітнього 

свідка чи потерпілого разом із підозрюваним для з’ясування причин розбіжностей у 

їхніх показаннях у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи, а також щодо злочинів, учинених із 

застосуванням насильства або погрозою його застосування (абз. 4 ч. 9 ст. 224 КПК 

України) [113]. Водночас, слід погодитись з точкою зору С. Ю. Карпушина, що 

проведення чи непроведення одночасного допиту, навіть у таких випадках, за своєю 

природою є тактичним, а не процесуальним (правовим) рішенням слідчого, 

прокурора, а тому обмежувати доказові можливості останніх у такий спосіб на 

законодавчому рівні не варто [93, с. 242]. 

Особливої уваги потребує належна організація одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

В окремих випадках одночасний допит двох чи більше осіб проводиться з такими 

недоліками, які перетворюють цю слідчу (розшукову) дію у формальний акт. 

Слідчий суддя, виконуючи роль статиста у дослідженні доказів, лише фіксує 

протиріччя, він не застосовує відповідні тактичні прийоми для їх подолання, 

дослідження причин. Це прерогатива сторін кримінального провадження. Вказане, 

однак, не позбавляє обов’язку слідчого судді, як головуючого у судовому засіданні, 

сприяти забезпеченню прав та законних інтересів осіб, під час зазначеної слідчої 



171 

(розшукової) дії. Зокрема, він наділений повноваженнями слідчого судді знімати 

поставлені запитання за протестом сторони, що не стосуються суті кримінального 

провадження (ч. 8 ст. 352 КПК). 

Причинами недосягнення мети одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні зазвичай є: 

формальний пасивний підхід або невміння слідчого судді належно організувати 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії. На нашу думку, слідчим суддям варто 

взяти на озброєння ознайомлення з відповідними криміналістичними 

рекомендаціями щодо тактики проведення одночасного допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

Таким чином, процесуальними підставами одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

є: а) наявність відкритого кримінального провадження; б) наявність цієї слідчої 

(розшукової) дії в КПК, як одного із передбачених законом способів отримання 

доказів у кримінальному провадженні; в) наявність повноважень слідчого судді на 

проведення даної слідчої (розшукової) дії у цьому кримінальному провадженні; 

г) наявність результатів попереднього допиту осіб, у показаннях яких є істотні 

розбіжності щодо обставин кримінального правопорушення; в) неможливість 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії у загальному порядку. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Важливість дотримання процедури виклику осіб для участі у 

процесуальній дії, передбаченій ст. 225 КПК України обумовлена тим, що 

неналежне повідомлення сторони кримінального провадження про місце та час 

проведення судового засідання є перешкодою проведенню такого допиту в 

судовому засіданні. Порушення цього законодавчо визначеного правила 

спричинить негативні наслідки у кримінальному провадженні у вигляді 

перенесення процесуальної дії у разі неявки особи, участь якої є обов’язковою, 
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або ж визнання доказів, отриманих з показань допитаних, недопустимими у разі 

порушення процесуального порядку проведення такого допиту. 

2. Ініціатива у наданні та отриманні доказів повинна бути надана не 

слідчому судді, а саме сторонам-ініціаторам проведення допиту свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. 

Акцентовано увагу на необхідності ретельної підготовки до допиту сторонами 

кримінального провадження, як необхідної умови отримання повних і 

достовірних даних (складення плану допиту, визначення його предмета й 

тактики проведення тощо). Обґрунтовано необхідність законодавчого 

закріплення обов’язку приведення до присяги свідка, потерпілого з метою 

однакового застосування слідчими суддями цієї норми на практиці. Зазначено, 

що проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні потребує ретельної підготовки сторонами кримінального 

провадження, як необхідної умови отримання повних і достовірних даних 

(складення плану допиту, визначення його предмета й тактики проведення 

тощо). 

3. Процесуальне оформлення (фіксація) ходу і результатів слідчих 

(розшукових) дій є однією з гарантій, які безпосередньо забезпечують 

об’єктивність їх проведення. Наведено аргументи, що допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні повинен фіксуватись у 

журналі судового засідання, копія якого разом з магнітним носієм відеофіксації 

процедури допиту, присягою та пам’яткою про права, надаються за 

клопотанням стороні кримінального провадження. Аргументовано позицію 

щодо обов’язкового застосування відеофіксації процесуального порядку допиту 

німого свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, які не можуть самостійно реалізувати надані їм права у 

кримінальному провадженні. 

4. У разі виникнення необхідності одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

слід дотримуватись процесуального порядку проведення одночасного допиту 
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двох чи більше вже допитаних осіб, визначеного у ч. 9 ст. 224 КПК України, а 

не перехресного допиту, який має інший зміст і мету. Мета проведення 

одночасного допиту в порядку ст. 225 КПК України – усунення істотних 

розбіжностей в показаннях осіб, допитаних щодо обставин кримінального 

правопорушення. Суб’єктами, щодо яких може бути проведено одночасний 

допит двох і більше осіб під час досудового розслідування в судовому засіданні, 

є лише свідок та потерпілий.  

5. Слідчий суддя, виконуючи функцію сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів, лише фіксує протиріччя, він не застосовує 

відповідні тактичні прийоми для їх подолання, дослідження причин. Це 

прерогатива сторін кримінального провадження. Вказане, однак, не позбавляє 

обов’язку слідчого судді як головуючого у судовому засіданні, сприяти 

забезпеченню прав та законних інтересів осіб під час проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб у порядку ст. 225 КПК України. 

Зокрема, він наділений повноваженнями знімати поставлені запитання за 

протестом сторони, що не стосуються суті кримінального провадження (ч. 8 

ст. 352 КПКУкраїни). Наголошено, що при прийнятті рішення про проведення 

зазначеної слідчої (розшукової) дії, слідчий суддя повинен враховувати 

ймовірність виникнення конфліктної ситуації між допитуваними, що 

спричинить зміну показань одним із них. Вказана обставина може 

обумовлювати суто тактичні міркування сторони кримінального провадження, 

яка ініціює проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення процесуального порядку допиту свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, та сформульовано висновки, 

пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Сучасний стан наукового дослідження допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному 

провадженні характеризується відсутністю в Україні комплексних наукових 

монографічних досліджень, підготовлених в умовах дії чинного КПК України та 

останніх законодавчих змін, пов’язаних з появою цього винятку із засади 

безпосередності дослідження доказів судом. Лише окремі складові проведення 

допиту та одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, діяльності 

суду з перевірки та оцінки доказів під час досудового розслідування, реалізації 

своїх повноважень слідчим суддею вивчалися різними науковцями, а тому 

потребують систематизації, узгодження та удосконалення з огляду на вітчизняні 

правові реалії та особливості кримінальної процесуальної науки на сучасному 

етапі її розвитку.  

Застосування системи різних наукових методів дало змогу істотно 

підвищити верифікованість, достовірність і результативність отримання даних, 

з’ясувати особливості реалізації гарантій учасниками кримінального 

провадження на здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні. 

2. Аналіз законодавства зарубіжних країн щодо участі суду у дослідженні 

доказів під час досудового розслідування та їх співвідношення з українським 

законодавством, спонукав до висновку, що значна їх частина була 

імплементована при розробленні КПК України 2012 р. З’ясовано, що порядок 

реалізації повноважень судом на стадії досудового розслідування в окремих 

країнах романо-германської правової системи наближений до вітчизняного, 
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однак у кожній країні має свої особливості: Французька Республіка - суд може 

проводити слідчі дії за клопотанням прокуратури або без неї для забезпечення 

допустимості використання доказів у судовому розгляді; ФРН ‒ слідчий суддя 

уповноважений проводити всі слідчі дії самостійно, або доручити їх проведення 

посадовим особам судової поліції або судовим магістратам (за винятком допитів 

обвинуваченого та очних ставок з його участю); Королівство Бельгії - слідчий 

суддя наділений загальною компетенцією щодо розслідування злочинів та дає 

вказівки органам поліції про проведення слідчих дій. Доведено необхідність 

запозичення окремих законодавчих положень процедури проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії у країн колишнього СРСР (Грузії, Литовської Республіки, 

Республіки Молдова та Республіки Казахстан). Водночас недоцільність 

віднесення підозрюваного до суб’єктів, яких слід допитувати в суді під час 

досудового розслідування, випливає з положень ст. 23 КПК України про 

безпосередність дослідження доказів у судовому процесі (КПК Литовської 

Республіки).  

3. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування у судовому 

засіданні (ст. 225 КПК України) є різновидом допиту під час досудового 

розслідування та характеризується такими особливостями: суб’єктами 

проведення допиту є слідчий суддя (виконує функцію сприяння сторонам 

кримінального провадження у збиранні доказів), ініціатор допиту, інша 

(протилежна) сторона кримінального провадження; місцем проведення допиту є 

місце судового засідання (приміщення суду) або місце перебування допитуваної 

особи (виїзне судове засідання); основними учасниками допиту є свідок або 

потерпілий; учасниками допиту є сторони кримінального провадження (сторона 

обвинувачення – зокрема, слідчий або прокурор; сторона захисту); фактичною 

підставою проведення допиту є винятковість ситуації, обумовленої 

необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового 

розслідування, через наявність обставин, що можуть унеможливити їх допит в 

суді або вплинути на повноту чи достовірність показань; приводом до 

проведення допиту є звернення сторони кримінального провадження, 



176 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 

особливий порядок проведення допиту, визначений ст. 225 КПК України; 

фіксування показань, одержаних під час допиту, здійснюється у журналі 

судового засідання. 

4. Процесуальний порядок прийняття рішення про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні складається із комплексу дій та рішень 

учасників кримінального провадження, а саме: 1) звернення до слідчого судді з 

клопотанням про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України; 

2) реєстрація клопотання в автоматизованій системі документообігу суду; 

3) розгляд клопотання по суті; 4) виклик свідка, потерпілого та інших осіб для 

участі у проведенні допиту; 5) безпосередній допит свідка, потерпілого 

(в судовому засіданні за місцем розташування суду; в рамках виїзного 

засідання); 6) ознайомлення з результатами допиту за клопотанням сторони 

кримінального провадження. Правовою підставою для проведення допиту в 

порядку ст. 225 КПК України є постановлена слідчим суддею ухвала про 

проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні. 

5. Фактичними підставами для проведення допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні є сукупність даних, які 

обумовлюють необхідність і можливість проведення такого допиту у 

конкретних умовах з огляду на досягнення його мети. Окрім вказаних у ст. 225 

КПК України ‒ існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, неможливо дати вичерпний перелік підстав, 

які можуть бути розцінені слідчим суддею, як виняткові, та здатні 

унеможливити «стандартний» допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування або можуть вплинути на повноту чи достовірність їх показань. 

До найбільш розповсюджених віднесено: дії службових осіб, спрямовані на 

здійснення впливу на зміст, повноту та достовірність показань свідка, 

потерпілого як підлеглої їм особи; потерпілий або свідок є громадянином 
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іноземної держави, постійно проживає за межами України і має намір 

повернутись до місця постійного проживання; тривале відрядження, виїзд на 

роботу, навчання або постійне проживання за межами України; призов на 

службу до Збройних Сил України; спосіб життя особи, пов’язаний з роботою 

на тимчасово окупованих територіях і в зоні проведення антитерористичної 

операції та ін.  

6. Проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні потребує комплексу підготовчих дій 

процесуального й тактичного характеру як необхідної умови отримання повних 

і достовірних даних, а саме: дотримання належної процедури виклику особи, 

визначення його предмета й тактики проведення слідчим, прокурором тощо). 

Під час безпосереднього допиту, в порядку ст. 225 КПК України, свідку, 

потерпілому роз’яснюються їхні права, вручаються пам’ятки, вони приводяться 

до присяги. Ініціатива у наданні та отриманні доказів повинна бути надана не 

слідчому судді, а саме сторонам-ініціаторам проведення допиту свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Фіксація 

ходу і результатів цієї процесуальної дії здійснюється у журналі судового 

засідання, копія якого разом з магнітним носієм відеофіксації процедури 

допиту, присягою та пам’яткою про права, повинні бути надані у разі заявлення 

відповідного клопотання сторонами кримінального провадження. 

7. Правовими та фактичними підставами одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні є: а) наявність відкритого кримінального провадження; б) наявність 

цієї слідчої (розшукової) дії в КПК, як одного із передбачених законом способів 

отримання доказів у кримінальному провадженні; в) наявність повноважень 

слідчого судді на проведення даної слідчої (розшукової) дії у цьому 

кримінальному провадженні; г) наявність результатів попереднього допиту осіб, 

у показаннях яких є істотні розбіжності щодо обставин кримінального 

правопорушення; д) неможливість проведення цієї слідчої (розшукової) дії у 

загальному порядку. З огляду на зміст ст. 225 КПК України зроблено висновок, 
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що суб’єктами, щодо яких може бути проведено одночасний допит двох і 

більше осіб, є лише свідок та потерпілий. 

8. З метою підвищення ефективності процедури ініціювання та здійснення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні розроблено та запропоновано:  

– доповнити КПК окремою нормою, в якій визначатиметься процесуальна 

форма клопотання слідчого, прокурора; 

– законодавчо визначити види рішень, які можуть бути постановлені 

слідчим суддею за результатами розгляду відповідного клопотання в порядку 

ст. 225 КПК України: а) ухвала про проведення допиту свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні; б) ухвала про відмову у 

задоволенні клопотання про допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні. При цьому, відмова у задоволенні 

клопотання не повинна виключати можливості повторного звернення ініціатора 

з клопотанням; 

– передбачити обов’язок негайного постановлення слідчим суддею 

відповідної ухвали за наслідками розгляду клопотання про допит свідка, 

потерпілого чи підозрюваного під час досудового розслідування в судовому 

засіданні; 

– законодавчо обмежити дію ухвали слідчого судді про проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні шляхом визначення строку один місяць; 

– закріпити у ч. 1 ст. 225-2 КПК України обов’язок слідчого судді щодо 

приведення до присяги свідка, потерпілого та вручення йому пам’ятки про 

права з метою забезпечення завдань кримінального провадження; 

– передбачити можливість законодавчого визначення у спеціальній нормі 

КПК України процедури здійснення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції (у 

разі перебування на території іншої держави, за наявності достатніх підстав 

вважати, що свідок, потерпілий є тяжко хворими та ін.) із покладенням на 
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сторону, яка звертається з клопотанням про такий допит, обов’язку забезпечити 

можливість ідентифікації допитуваної особи шляхом подання суду належно 

завірених копій документів, що посвідчують особу; 

– законодавчо визначити форму фіксації допиту свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому засіданні ‒ журнал судового засідання 

та магнітний носій відеофіксації процедури допиту; 

– уточнити редакцію ч. 9 ст. 224 КПК України в частині визначення мети 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, а саме – 

усунення істотних розбіжностей в їх показаннях щодо обставин кримінального 

правопорушення. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Узагальнення підсумків анкетування з дослідження процесуального 

порядку здійснення допиту на стадії досудового розслідування  

в судовому засіданні 

 

В анкетуванні взяли участь 218 респондентів (73 суддів, 106 слідчих та 39 

прокурорів). 

 

1. Чи вважаєте Ви, що введення у кримінальний процес інституту «допиту 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні» забезпечить 

належний захист прав та законних інтересів окремих учасників 

кримінального провадження? 

а) так                    59%; 

б) ні                    16%; 

в) складно відповісти                 25%. 

 

2. Чи реалізується належним чином судовий контроль за дотриманням прав 

особи під час процедури розгляду слідчим суддею клопотання про допит 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні? 

а) так                   64%; 

б) ні                   19%; 

в) складно відповісти                17%. 

 

3. Наскільки ефективно порядок провадження означеної слідчої 

(розшукової) дії захищає приватне життя від необґрунтованого втручання? 

а) ефективно                  32%; 

б) досить ефективно                 34%; 

в) не ефективно                  33%; 

в) складно відповісти                   0%. 

 

4. Чи задовольняє Вас існуючий порядок ухвалення рішення на здійснення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні? 

а) законодавча регламентація ухвалення такого рішення є нечіткою         77%; 

б) процедура є чіткою і зрозумілою               23%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

5. Як Ви вважаєте, чи варто у ст. 225 КПК України передбачити й інші 

обставини, що можуть унеможливити допит свідка, потерпілого у суді або 

вплинути на повноту чи достовірність їх показань? 
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а) так                    39%; 

б) ні                    42%; 

в) складно відповісти                 19%. 

 

6. Чи мають інші учасники кримінального провадження, окрім свідка, 

потерпілого, бути включені до переліку осіб, які можуть бути допитані 

слідчим суддею під час досудового розслідування? 

а) так                    21%; 

б) ні                    29%; 

в) це стосується лише підозрюваного              42%; 

в) складно відповісти          8%. 

 

7. Висловіть свою точку зору щодо доповнення КПК України окремою 

статтею про вимоги, яким має відповідати клопотання слідчого. 

а) така стаття необхідна               76%; 

б) необхідності у такій статті немає             24%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

8. Як Ви вважаєте, чи варто приводити до присяги свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні? 

а) так                    83%; 

б) ні                    17%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

9. Чи варто у ст. 225 КПК України визначити терміни розгляду клопотання 

про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні? Якщо так, то які? 

а) так                    89%; 

72 години   22%; негайно  74%; 10 діб  4%. 

б) ні                    11%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

10. Чи потребує законодавчого закріплення процедура розгляду слідчим 

суддею клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні? 

а) так                    88%; 

б) ні                    12%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

11. Чи варто у КПК України передбачити заборону стороні кримінального 

провадження повторно звернутись до слідчого судді з клопотанням про 

допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні? 

а) ні                   76%; 

б) так                    24%; 
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в) складно відповісти          0%. 

 

12. Визначте доцільність визначення у КПК України переліку 

процесуальних документів, які слід долучити стороні кримінального 

провадження до клопотання про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК 

України? 

а) доцільно                   19%; 

б) не доцільно                  81%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

13. Як Ви вважаєте, чи варто законодавчо визначити строк дії ухвали про 

проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні? 

а) так                    74%; 

б) ні                    26%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

14. Яку, на Вашу думку, функцію виконує слідчий суддя в межах 

повноважень, передбачених ст. 225 КПК України? 

а) судового контролю                 15%; 

б) сприяння сторонам кримінального провадження у збиранні доказів         66%; 

в) поєднує обидві функції                19%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

15. Чи наділений слідчий суддя функцією збирання доказів, будучи 

залученим до процедури допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні? 

а) так                      5%; 

б) ні                    95%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

16. Чи наділений слідчий суддя функцією оцінки доказів, будучи залученим 

до процедури допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні? 

а) так                    81%; 

б) ні                    19%; 

в) складно відповісти          0%. 

 

17. Які тактичні прийоми Ви використовуєте під час проведення допиту 

свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні 

(запитання до суддів)? 

а) використовую загальну тактику допиту свідка, потерпілого, розроблену для 

органів досудового розслідування               82%; 

б) дію «з власного досвіду»                18%; 

в) Ваш варіант                    0%. 
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18. Вкажіть, будь ласка, джерела Ваших знань щодо одночасного допиту та 

тактики його проведення (можливі декілька варіантів відповіді):  

а) знання, отримані в навчальному закладі             33%; 

б) знання, отримані самостійно із спеціальної літератури           46%; 

в) знання, отримані з власного досвіду              62%; 

г) знання, отримані з досвіду колег               15%; 

д) знання, отримані в системі службової підготовки,  

підвищення кваліфікації                11%; 

є) Ваш варіант                     0%. 

 

19. Чи вважаєте Ви достатнім рівень знань та вмінь з тактичної підготовки 

до проведення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб?  

а) так                   64%; 

б) ні                   21%; 

в) складно відповісти                 15%. 

 

20. Чи вважаєте Ви за доцільне використовувати у своїй роботі під час 

проведення допитів досвід зарубіжних країн:  

а) так, необхідно використовувати               58%; 

б) ні, вітчизняний рівень знань щодо тактики проведення таких слідчих 

(розшукових) дій є достатнім                42%; 

г) Ваш варіант                    0%. 

 

21. Наскільки продуктивним Ви вважаєте проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні? 

а) вважаю продуктивним                73%; 

б) вважаю непродуктивним                27%; 

в) складно відповісти                   0%. 

 

22. Як Ви вважаєте, правилами проведення якої слідчої (розшукової) дії 

слід керуватись слідчому судді у разі виникнення необхідності одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні? 

а) правилами, передбаченими для допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб                 82%; 

б) правилами перехресного допиту               18%; 

в) складно сказати          0%. 
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Додаток Б 
 

Чи вважаєте Ви, що введення у кримінальний процес інституту «допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні» забезпечить належний захист прав та 

свобод окремих учасників кримінального провадження? 

 
 

Чи задовольняє Вас існуючий порядок ухвалення слідчим суддею рішення на 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні? 
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Як Ви вважаєте, чи варто у ст. 225 КПК України передбачити й інші обставини, що можуть 

унеможливити допит свідка, потерпілого у суді або вплинути на повноту чи достовірність їх 

показань? 

 
 

Чи мають інші учасники кримінального провадження, окрім свідка, потерпілого, бути 

включені до переліку осіб, які можуть бути допитані слідчим суддею під час досудового 

розслідування? 
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Як Ви вважаєте, чи варто приводити до присяги свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні? 

 
 

Чи потребує законодавчого закріплення процедура розгляду слідчим суддею 

клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні? 
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Як Ви вважаєте, чи варто законодавчо визначити строк дії ухвали про проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні? 

 
 

Як Ви вважаєте, правилами проведення якої слідчої (розшукової) дії слід 

керуватись слідчому судді у разі виникнення необхідності одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні? 
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Додаток Г 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо удосконалення процесуального 

порядку допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні)» 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Кримінальний процесуальний кодекс України 
Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під 

час досудового розслідування в судовому 

засіданні 

1. 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 чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності 

інших обставин, що можуть унеможливити 

їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, сторона 

кримінального провадження має право 

звернутися до слідчого судді із клопотанням 

провести допит такого свідка чи потерпілого 

в судовому засіданні, в тому числі 

одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб. У цьому випадку допит 

свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування 

суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з дотриманням 

правил проведення допиту під час судового 

розгляду. 

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 у цьому 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в 

судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань 

свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування, якщо через існування 

небезпеки для їх життя і здоров’я, 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, потерпілого в судовому засіданні, 

в тому числі одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб. 
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кримінальному провадженні. 

2. Для допиту тяжко хворого свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування може бути проведено виїзне 

судове засідання. 

3. При ухваленні судового рішення за 

результатами судового розгляду 

кримінального провадження суд може не 

врахувати докази, отримані в порядку, 

передбаченому цією статтею, лише навівши 

мотиви такого рішення. 

4. Суд під час судового розгляду має право 

допитати свідка, потерпілого, який 

допитувався відповідно до правил цієї 

статті, 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. 

5. З метою перевірки правдивості показань 

свідка, потерпілого та з’ясування 

розбіжностей з показаннями, наданими в 

порядку, передбаченому цією статтею, вони 

можуть бути оголошені при його допиті під 

час судового розгляду. 

 Стаття 225-1 Вирішення питання про 

допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні 

1. Розгляд клопотання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

здійснюється одноособово слідчим 

суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового 

розслідування. До клопотання має бути 

додано витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та інші 

матеріали кримінального провадження 

на підтвердження доводів сторони 

кримінального провадження, 

представника юридичної особи. У разі 

необхідності додаткового з’ясування 

обставин на підтвердження підстав, 

викладених у клопотанні, слідчий суддя 

призначає його до розгляду з 
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одночасним викликом сторони, яка 

звернулась із клопотанням. 

2. Клопотання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

розглядається негайно, але не пізніше 

24 годин з моменту реєстрації. За 

наслідками розгляду клопотання слідчий 

суддя негайно постановляє ухвалу про 

допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні, або про відмову в такому 

допиті. 

Строк дії ухвали слідчого судді про 

допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні не може перевищувати одного 

місяця. 

3. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про допит 

свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, за 

відсутності підстав для допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

4. Копія ухвали надсилається особі, яка 

звернулася з відповідним клопотанням, 

іншим заінтересованим особам не 

пізніше дня, наступного за днем її 

постановлення, та підлягає негайному 

виконанню в порядку, передбаченому 

для виконання судових рішень. 

 Стаття 225-2 Особливості допиту 

свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

1. Допит свідка, потерпілого 

здійснюється у судовому засіданні в 

місці розташування суду або 

перебування тяжко хворого свідка, 

потерпілого за участю сторін 

кримінального провадження. 

Одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні 

повинен бути проведений з дотриманням 

правил, передбачених ч. 9 ст. 224 КПК. 

При цьому свідок, потерпілий 

приводяться до присяги. 
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Свідку, потерпілому, який не досяг 

шістнадцятирічного віку, слідчий суддя 

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. 

2. Неприбуття сторони, що була 

належним чином повідомлена про місце 

та час проведення судового засідання, 

для участі в допиті особи за 

клопотанням іншої сторони не 

перешкоджає проведенню такого допиту 

в судовому засіданні. 

Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні може бути також проведений 

за відсутності сторони захисту, якщо на 

момент його проведення жодній особі не 

повідомлено про підозру у цьому 

кримінальному провадженні. 

3. Для допиту тяжко хворого свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування може бути проведено 

виїзне судове засідання.  

4. Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні фіксується у журналі судового 

засідання, копія якого разом з разом з 

магнітним носієм відеофіксації 

процедури допиту, присягою та 

пам’яткою про права, надаються за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження. 

5. У разі необхідності допит свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

може бути проведений за правилами 

проведення допиту особи в режимі 

відеоконференції». Сторона, яка клопоче 

про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні, повинна забезпечити 

ідентифікацю допитуваної особи 

шляхом подання суду належно завірених 

копій документів, що посвідчують 

особу. 
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 Стаття 225-3 Наслідки допиту свідка, 

потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

1. За результатами судового розгляду 

кримінального провадження суд може не 

врахувати докази, отримані в порядку 

допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні, лише навівши мотиви такого 

рішення. 

2. Суд під час судового розгляду 

зобов’язаний допитати свідка, 

потерпілого, який допитувався під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні, зокрема у випадках, якщо 

такий допит проведений за відсутності 

однієї зі сторін або якщо є необхідність 

уточнення чи отримання показань щодо 

обставин, які не були з’ясовані в 

результаті допиту під час досудового 

розслідування. 

3. З метою перевірки правдивості 

показань свідка, потерпілого та 

з’ясування розбіжностей з показаннями, 

наданими в порядку допиту під час 

досудового розслідування в судовому 

засіданні, вони можуть бути досліджені 

при його допиті під час судового 

розгляду. 

 

 

Смик С.І. 
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