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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні і практика 

застосування ст. 225 КПК України не в повній мірі 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 
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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, нині 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 

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 та 

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; 
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 окреслити проблеми прийняття рішення про допит свідка, потерпілого 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні; 

 встановити фактичні підстави допиту свідка, потерпілого на стадії 

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 та 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 (підрозділ 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 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 засіданні 

(підрозділи 2.1-3.2). Соціологічні методи (анкетування) застосовувалися під час 

анкетування слідчих, прокурорів та 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 
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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 

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; 
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– 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 

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 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» 
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(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 у 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, завданнями 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми та окреслено 

ступінь її розробленості; висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані про їх апробацію, впровадження, публікації; 

означено структуру й обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному 

провадженні» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан та методологічні засади наукового 

дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні у 

кримінальному провадженні України» отримано загальне уявлення про 

фактичний стан наявних наукових досліджень з означеної проблематики, 

з’ясовано ґенезу теоретичних підходів учених, а також усієї вітчизняної 

історіографії у цьому напрямі. 

Констатовано недостатню розробленість процесуального порядку здійснення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні у кримінальному провадженні України. Зазначається, що 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 та потребують систематизації, 

узгодження й удосконалення з огляду на вітчизняні правові реалії та особливості 

кримінальної процесуальної науки на сучасному етапі її розвитку. 

Сукупність різнобічних за своїм змістом і характером пізнавальних 

завдань, специфіка досліджуваного предмета зумовили необхідність 

використання відповідних методів, які збагачують один одного, а у своїй 

сукупності дають цілісне сприйняття, що і дозволило забезпечити 



8 
 

обґрунтованість отриманих висновків і рекомендацій. За допомогою таких 

методів як системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий 

та функціонального аналізу, досліджено повноваження слідчого судді під час 

здійснення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні, визначено роль та місце інших учасників цієї 

процесуальної дії, уточнено понятійний апарат, внесено відповідні пропозиції 

щодо удосконалення КПК України тощо.  

У підрозділі 1.2 «Зарубіжний досвід дослідження доказів судом на стадії 

досудового розслідування у кримінальному провадженні» здійснено 

порівняльний аналіз норм зарубіжних країн романо-германської та англо-

американської правових сімей щодо правового регулювання безпосередньої 

участі суду у збиранні та перевірці доказів, умов та підстав такого виду допиту, 

наслідків його проведення для учасників кримінального провадження на 

судових стадіях тощо. 

Проведене дослідження участі суду на стадії досудового розслідування 

крізь призму захисту прав людини за 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 спонукало до висновку, що порядок реалізації 

повноважень судом на стадії досудового розслідування в них наближений до 

вітчизняного, однак у кожній країні він 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. 

Автор обґрунтовує необхідність запозичення окремих законодавчих 

положень процедури проведення цієї слідчої (розшукової) дії у країн 

колишнього СРСР (Грузії, Литовської Республіки, Республік Молдова та 

Казахстан). Водночас,  вказує на 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 (КПК Литовської Республіки).  

У підрозділі 1.3 «Допит слідчим суддею свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні в системі слідчих (розшукових) 

дій» акцентовано увагу на характерних особливостях цієї слідчої (розшукової) 

дії: 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 
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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 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, 

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. 

Встановлено, що такий допит 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. 

Відзначається виключний характер цієї слідчої (розшукової) дії не тільки з 

огляду на особливий процесуальний порядок її проведення, а й з точки зору 

значення доказів, отриманих у такий спосіб (у разі, коли інші докази під час 

досудового розслідування отримані з порушенням кримінальної процесуальної 

форми). 

Досліджено особливості реалізації повноважень слідчого судді, слідчого, 

прокурора, а також прав та обов’язків інших учасників цієї процесуальної дії, 

визначено зміст їх діяльності з точки зору теорії доказування. Зокрема, 

акцентується увага на самостійному характері повноважень слідчого судді у 

кримінальному провадженні та на можливості 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. 

Розділ 2 «Процесуальний порядок вирішення питання про допит 

слідчим суддею свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Прийняття рішення про допит свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні» досліджено особливості 

процедури звернення з клопотанням про проведення означеної процесуальної дії 

та прийняття рішення слідчим суддею за результатами його розгляду. 

Підкреслено важливість та необхідність належної регламентації 
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процесуального порядку розгляду клопотання про проведення допиту свідка, 

потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. На 

переконання 88% опитаних слідчих, прокурорів та суддів така процедура 

потребує законодавчого закріплення. 

За результатами опитування обґрунтовано необхідність доповнення КПК 

України окремою статтею щодо вимог до структури та змісту клопотання 

слідчого (76% опитаних слідчих, прокурорів та суддів). Зазначено, що ст. 225 

КПК не регламентовано й процедуру прийняття відповідного рішення слідчого 

судді за результатами розгляду клопотання про допит свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні. У зв’язку із цим запропоновано доповнити КПК окремою 

статтею 225-1 «Вирішення питання про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні». Автор обґрунтовує 

необхідність відображення у змісті вказаної статті положень про те, 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. 

На основі дослідження результатів опитування, підтверджено необхідність 

законодавчого визначення негайного розгляду слідчим суддею клопотання про 

проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації (55% опитаних). 

Наголошується, що сторони кримінального провадження вільні у виборі 

способу підтвердження своїх доводів, висловлених у клопотанні, за 

результатами розгляду якого слідчий суддя приймає одне з наступних рішень: 

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. 

Наголошено на необхідності законодавчого визначення строку дії ухвали 

слідчого судді про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні протягом одного місяця. Вказана позиція обґрунтовується 

результатами опитаних слідчих, прокурорів та суддів (74%). 

У підрозділі 2.2 «Фактичні підстави для проведення допиту свідка, 

потерпілого в суді під час досудового розслідування» здійснено аналіз обставин, 

які покладаються ініціаторами в основу клопотання про проведення допиту в 

порядку ст. 225 КПК України. Проаналізовано судову практику прийняття 

рішень слідчими суддями за результатами розгляду таких клопотань. 

Доведено, що слід залишити без змін редакцію ст. 225 КПК України у 

частині визначення підстав для допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні (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 
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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. Наприклад, 

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. Зазначається, що наявність достатніх підстав вважати, 

що свідок, потерпілий є тяжко хворими, слідчий суддя повинен мати 

можливість допитати його в режимі відеоконференції з допомогою 

скайпзв’язку з приміщення, де перебуває хворий (лікувальна установа, 

помешкання тощо). При 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. 

Зазначається, що 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. 

Виокремлено фактичні підстави такого виду допиту, визначено найбільш 

розповсюджені з них: існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби; дії службових осіб, спрямовані на здійснення 

впливу на зміст, повноту та достовірність показань свідка, потерпілого як 

підлеглої їм особи; потерпілий або свідок є громадянином 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 та в зоні проведення антитерористичної операції та ін.  

Розділ 3 «Допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Процесуальний порядок допиту свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні» досліджено процесуальні 

особливості проведення цієї слідчої (розшукової) дії слідчим суддею. 

Акцентовано увагу на важливості дотримання процедури виклику осіб для 

участі у процесуальній дії, яка передбачена ст. 225 КПК України з огляду на те, 

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, 

або ж визнання доказів, отриманих з показань допитаних, недопустимими у разі 

порушення процесуального порядку проведення такого допиту. 
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Аналіз практики ЄСПЛ щодо дотримання прав підозрюваного (зокрема, 

Рішення по справі «Полуфакін і Чернишов проти РФ» від 25.09.2008 р.) 

спонукав до висновку про необхідність надання можливості стороні захисту 

реалізувати право брати участь у допиті свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування. Наголошується, що 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 території України. 

На підставі аналізу судової практики зроблено висновок, що 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 предмету 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. Аргументовано доцільність визнати 

обов’язком, а не правом суду допит свідка, потерпілого, який допитувався під 

час досудового розслідування в судовому засіданні 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. 

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. Обстоюється позиція 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. 

Наголошено на необхідності використання під час регламентації 

процедури допиту в порядку ст. 225 КПК України, положень ч. 9 ст. 352 КПК 

України: «Якщо існує загроза ідентифікації голосу свідка, допит може 

супроводжуватися створенням акустичних перешкод». 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. 

У підрозділі 3.2 Процесуальний порядок одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні» визначено межі активності слідчого судді та інших суб’єктів у 
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діяльності зі збирання та перевірки доказів під час проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. 

На основі аналізу судової практики та результатів опитування визначено 

фактичні та процесуальні підстави одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Доведено, що мета цієї слідчої (розшукової) дії – усунення істотних 

розбіжностей в показаннях свідка, потерпілого щодо обставин кримінального 

правопорушення. 

Наведено аргументи, що при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії 

слідчий суддя повинен дотримуватись процесуального порядку проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, визначеного у ч. 9 

ст. 224 КПК України, а не перехресного допиту, який має інший зміст і мету. 

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 зазначеної слідчої 

(розшукової) дії. Зокрема, він наділений повноваженнями знімати поставлені 

запитання за протестом сторони, що не стосуються суті кримінального 

провадження (ч. 8 ст. 352 КПК). 

Наголошується, що при прийнятті рішення про проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб у порядку ст. 225 КПК України, 

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. 

 

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 
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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 співвіднесення 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, 

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, Республік Молдова та 

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, 
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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 слід віднести: дії службових осіб, спрямовані 

на здійснення впливу на зміст, повноту та достовірність показань свідка, 

потерпілого як підлеглої їм особи; потерпілий або свідок є громадянином 

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 та 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 предмету й тактики проведення слідчим, прокурором, тощо). 

Під час безпосереднього допиту в порядку ст. 225 КПК України, свідку, 

потерпілому роз’яснюються їх права, вручаються пам’ятки, вони приводяться 

до присяги. Ініціатива у наданні та отриманні доказів повинна бути надана не 
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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; в) неможливість проведення цієї слідчої (розшукової) дії у 

загальному порядку. З огляду на зміст ст. 225 КПК України, зроблено висновок, 

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 

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 
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разі перебування на території іншої держави, за наявності достатніх підстав 

вважати, що свідок, потерпілий є тяжко хворими та ін.) із покладенням на 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Смик С.І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні. – Кваліфікаційно-

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних 

та практичних проблем допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. Окреслено сучасний стан та 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 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. 

Ключові слова: допит, одночасний допит двох чи більше вже допитаних 

осіб, сторони кримінального провадження, слідчий суддя, клопотання, ухвала. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Смык С.И. Основания и процессуальный порядок осуществления 

допроса на стадии досудебного расследования в судебном заседании.  – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украин. – Киев, 2018. 

В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических и 

практических проблем допроса свидетеля, потерпевшего на стадии досудебного 

расследования в судебном заседании. Определены современное состояние и 

методологические основы научного исследования допроса в таком «формате», 

проанализирован зарубежный опыт исследования доказательств судом на 

стадии досудебного расследования в уголовном судопроизводстве. 

Установлено, что процессуальный порядок принятия решения о допросе 

свидетеля, потерпевшего на стадии досудебного расследования в судебном 

заседании состоит из комплекса действий и решений участников уголовного 

судопроизводства, а именно: обращение к следственному судье с ходатайством 

о проведении допроса в порядке ст. 225 УПК Украины; регистрация 

ходатайства в автоматизированной системе документооборота суда; 

рассмотрение ходатайства по существу; вызов свидетеля, потерпевшего и 

других лиц для участия в проведении допроса; непосредственный допрос 

свидетеля, потерпевшего (в судебном заседании по месту нахождения суда; в 

рамках выездного заседания) ознакомление с результатами допроса по 

ходатайству стороны уголовного производства. 

Обосновано выполнение следственным судьей отдельной уголовно 

процессуальной функции в порядке ст. 225 УПК Украины - содействие 

сторонам уголовного судопроизводства в собирании доказательств, которая 

заключается в обеспечении возможности получения судом допустимых 

доказательств, получение которых в будущем будет осложнено или 

невозможным. Определены фактические и правовые основания проведения 

допроса свидетеля, потерпевшего, а также одновременного допроса двух или 

более уже допрошенных лиц на стадии досудебного расследования в судебном 

заседании. 

С целью повышения эффективности процедуры инициирования и 

осуществления допроса свидетеля, потерпевшего на стадии досудебного 

расследования в судебном заседании разработано и предложено: дополнение 

УПК отдельной нормой, в которой будет определяться процессуальная форма 

ходатайства следователя, прокурора; законодательно определить решение 

следственного судьи по результатам рассмотрения соответствующего 

ходатайства в порядке ст. 225 УПК Украины; предусмотреть обязанность 

немедленного вынесения следственным судьей соответствующего 
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постановления по результатам рассмотрения ходатайства о допросе свидетеля 

или потерпевшего во время досудебного расследования в судебном заседании; 

законодательно ограничить одним месяцем срок действия постановления 

следственного судьи о проведении допроса свидетеля, потерпевшего на стадии 

досудебного расследования в судебном заседании; закрепить в ч. 1 ст. 225-2 

УПК Украины обязанность следственного судьи приведения к присяге 

свидетеля, потерпевшего и вручения ему памятки о правах с целью 

обеспечения задач уголовного судопроизводства; предусмотреть возможность 

законодательного определения в специальной норме УПК Украины порядка 

проведения допроса свидетеля, потерпевшего на стадии досудебного 

расследования в судебном заседании в части предоставления возможности 

проведения его по правилам допроса лица в режиме видеоконференции (в 

случае пребывания на территории другого государства, при наличии 

достаточных оснований полагать, что свидетель , потерпевший является тяжело 

больными и др.) законодательно определить форму фиксации допроса 

свидетеля, потерпевшего на стадии досудебного расследования в судебном 

заседании журнал судебного заседания и магнитный носитель видеофиксации 

процедуры допроса; уточнить редакцию ч. 9 ст. 224 УПК Украины в части 

определения цели проведения одновременного допроса двух или более уже 

допрошенных лиц, а именно - устранение существенных расхождений в их 

показаниях относительно обстоятельств уголовного правонарушения. 

Ключевые слова: допрос, одновременный допрос двух или более уже 

допрошенных лиц, стороны уголовного судопроизводства, следственный судья, 

ходатайство, определение. 
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This thesis focuses on a comprehensive study of conceptual and practical 

challenges of court hearing interrogation of a witness, a victim, held at the pre-trial 

investigation stage. There has been outlined the present condition as well as 

methodological basis of a scientific research of this “format” of interrogations, with 

the foreign experience in court examination of evidences at the pre-trial investigation 

stage of criminal proceedings having been analysed.  

There has been elaborated the procedural arrangements for adopting a decision 

on interrogation of a witness, a victim, at the pre-trial investigation stage to be held at 

a court hearing, establishing the factual grounds for it to be conducted, as well as the 

components of the activity of the subjects involved in the pre-trial investigation stage 

interrogation during a court hearing has been described. There has been specified the 
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procedural arrangements for interrogation of a witness, a victim, and for simultaneous 

interrogation of two or more already interviewed persons during a court hearing at the 

pre-trial investigation stage. The proposals on improvement of the procedure for this 

procedural action to be initiated and conducted have been drafted. 

Key words: interrogation, simultaneous interrogation of two or more already 

interviewed persons, criminal proceedings participants, investigating judge, petition, 

order. 

 


