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Дисертацію присвячено дослідженню свідка як суб’єкта кримінального 

провадження. На підставі аналізу нормативних та доктринальних джерел, 

слідчої та судової практики у роботі розглянуті теоретико-методологічні 

основи, досліджені питання нормативного забезпечення процесуального 

статусу, імунітету свідка, забезпечення безпеки цього суб’єкта кримінального 

провадження, а також особливості участі окремих категорій свідків у 

кримінальному провадженні.  

На підставі аналізу наукових джерел встановлена відсутність у вітчизняній 

теорії кримінального процесу монографічних досліджень, присвячених 

особливостям реалізації окремих прав, обов’язків, гарантій та відповідальності 

свідка у кримінальному провадженні. Доведено, що невизначеність окремих 

нормативно-правових формулювань негативно впливає на прийняття 

процесуальних рішень під час досудового розслідування та судового розгляду, а 

також забезпечення прав і законних інтересів самого досліджуваного суб’єкта. 

Запропоновано власну методологічну програму, до якої включені 

загальнонаукові, спеціальні і конкретно наукові методи пізнання, які 

використані у взаємозв’язку задля забезпечення всебічності, повноти та 

об’єктивності наукових результатів проведеного дослідження. 

На підставі міждисциплінарного підходу досліджені категорії «правове 

становище», «правове положення», «правовий статус», «процесуальний статус» 

та їх співвідношення. На підставі вивчення доктринальних підходів робиться 



висновок про те, що процесуальний статус є проявом правового положення 

особи, яка залучається в якості суб’єкта до кримінального провадження. 

Дослідження співвідношення процесуального статусу та правового статусу 

дозволяє констатувати діалектичний зв'язок між ними.  

Запропоновано визначити узагальнену дефініцію правового статусу особи 

як закріпленого правом фактичного її соціально значущого положення, яке 

відображає індивідуальні особливості людини і реальне її положення в системі 

суспільних відносин, що характеризується юридичним складом і визначає особу 

як суб’єкта права. Визначені структурні елементи процесуального статусу 

свідка, досліджені їх особливості. 

Доведено, що для визначення процесуального статусу свідка у 

кримінальному провадженні необхідна наявність двох підстав: фактичної та 

юридичної. До фактичних підстав віднесено фактичні дані, які свідчать про 

володіння свідком інформацією, яка має значення для кримінального 

провадження. Юридичні підстави – це рішення сторони обвинувачення, 

слідчого судді, суду, щодо виклику особи для давання показань в якості свідка. 

У контексті набуття особою процесуального статусу свідка та його реалізації, 

можливості використання інформації, отриманої від свідка в якості доказів 

досліджено питання кримінальної процесуальної правосуб’єктності, складовими 

елементами якої є правоздатність і дієздатність, які мають специфічний прояв у 

кримінальному процесі.  

На підставі аналізу наукових джерел, кримінального процесуального 

законодавства України та зарубіжних держав визначено, що нормативне 

визначення свідка, наведене у ч. 1 ст. 65 КПК України є недосконалим, у зв’язку 

з чим запропонована авторська дефініція поняття «свідок».  

Констатується, що малодослідженими у теорії кримінального процесу є 

категорії «свідок обвинувачення» та «свідок захисту», а кримінальне 

процесуальне законодавство України взагалі не містить визначення цих понять.  



Розглянуті питання дискредитації свідка та дискредитації показань свідка 

та вплив зазначених процедур на визнання показань свідка в якості доказів у 

кримінальному провадженні. 

Окрема увага у дослідженні приділена праву свідка користуватися під час 

давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою 

допомогою адвоката. Визначено, що порядок залучення такого адвоката, його 

права та обов’язки під час кримінального провадження чітко не визначені КПК 

України, що негативно впливає на реалізацію зазначеного права свідком. Надані 

авторські пропозиції щодо внесення доповнень до кримінального 

процесуального законодавства з метою врегулювання питань участі зазначеного 

суб’єкта у кримінальному провадженні. 

Досліджено зарубіжне законодавство щодо участі у кримінальному 

провадженні свідка, що має право на захист, проаналізована можливість 

включення такого учасника до кримінального процесуального законодавства 

України.  

Визначено, що процесуальна відповідальність свідка, як специфічний 

процесуальний засіб забезпечення кримінальних процесуальних відносин, 

полягає у накладенні на порушника грошового стягнення чи застосування 

приводу, що є самостійним видом юридичної відповідальності. Саме існування 

в кримінальному процесуальному праві власних засобів забезпечення 

кримінальних процесуальних відносин, характер та особливості яких 

визначаються змістом цих відносин, є гарантією виконання процесуальних 

обов’язків. Досліджені категорії «правдивості» та «неправдивості» показань 

свідка, а також питання притягнення свідка до кримінальної відповідальності за 

завідомо неправдиві показання, відмову від давання показань, розголошення без 

письмового дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування.  

Звертається увага на те, що виклик як захід забезпечення кримінального 

провадження пов'язаний з обмеження прав свідка, який зобов’язаний з’явитись 



до дізнавача, слідчого, прокурора, слідчого судді або суду всупереч власному 

бажанню у визначені дату і місце, на підставі чого зроблено висновок, що такий 

захід забезпечення пов’язаний з тимчасовими обмеженнями прав і свобод 

особи. 

Аналіз підстав, умов та процесуального порядку накладення грошового 

стягнення на свідка дає підстави стверджувати, що процесуальна форма 

прийняття рішення про накладення грошового стягнення потребує 

вдосконалення в частині розширення прав свідка, щодо якого розглядається 

клопотання про накладення грошового стягнення. Зокрема пропонується 

наділити свідка правом отримання копій клопотання та матеріалів, якими 

сторона обвинувачення обґрунтовує свої доводи, а також передбачити, 

процесуальний порядок відновлення прав свідка, до якого було застосоване 

грошове стягнення, у випадах, коли він не був присутнім під час розгляду 

клопотання про накладення на нього грошового стягнення. 

Окрема увага у роботі приділена імунітету свідка як особливій правовій 

гарантії. На підставі міждисциплінарного підходу запропоновано визначення 

імунітету свідка. Узагальнені наявні у теорії кримінального процесу наукові 

погляди щодо класифікації імунітетів свідків. 

Визначено, що забезпечення безпеки свідків, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві полягає у здійсненні уповноваженими законом 

органами заходів, спрямованих на захист життя, здоров’я, житла та майна цих 

осіб від протиправних посягань з метою створення необхідних умов для 

належного здійснення кримінального провадження. Доведена необхідність 

уніфікації законодавства, яким регламентується порядок забезпечення безпеки 

свідка у кримінальному провадженні.  

З урахуванням нормативно-правової регламентації забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства, аргументовано виокремлення заходів 

забезпечення безпеки свідка, які здійснюються безпосередньо під час 



кримінального провадження, в якому свідок бере участь, а також заходів 

забезпечення безпеки особи, яка залучалася як свідок, що здійснюються після 

завершення кримінального провадження.  

Встановлено, що процесуальний порядок забезпечення безпеки свідків, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві передбачає виконання 

наступних дій: 1) подання заяви, звернення або одержання будь-яких 

відомостей про існування потенційної небезпеки для життя, здоров’я, житла або 

майна свідка; 2) винесення постанови щодо застосування заходів безпеки до 

свідка; 3) здійснення заходів безпеки стосовно свідка. Доводиться, що 

ефективність забезпечення безпеки свідка передбачає створення протягом 

мінімального терміну часу необхідних безпечних умов для належної реалізації 

цим суб’єктом своїх прав та виконання покладених на нього процесуальних 

обов’язків з метою досягнення дієвості кримінального провадження.  

Системно проаналізовані положення кримінального процесуального 

законодавства та наукові підходи щодо специфіки процесуального статусу 

неповнолітніх та осіб з психічними розладами, які залучаються в якості свідків 

до кримінального провадження, умов використання їх показань у процесі 

доказування. Проаналізовані питання використання показань з чужих слів, які 

надаються неповнолітніми свідками. Надані рекомендації щодо проведення 

допиту свідків, які мають психічні розлади. 

За результатами дослідження авторкою сформульовано низку висновків та 

пропозицій, спрямованих на удосконалення нормативно-правової регламентації 

питань, пов’язаних із участю свідка у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: свідок, процесуальний статус, кримінальні процесуальні 

правовідносини, кримінальне провадження, забезпечення безпеки учасників 

кримінального провадження. 
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