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АНОТАЦІЯ 

Денисенко Г. В. Імунітет свідка у кримінальному провадженні: 

порівняльно-правовий аспект. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії                                              

за спеціальністю 081 «Право» 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, 2020. 

Дисертацію присвячено системному та детальному правовому аналізу 

імунітету свідка у кримінальному провадженні у порівняльно-правовому аспекті.  

У роботі досліджено загальну порівняльно-правову характеристику 

імунітету свідка у кримінальному провадженні. З’ясовано порівняльно-правові 

аспекти поняття, сутності та завдання імунітету свідка у кримінальному 

провадженні.  

При порівняльному аналізі наукових підходів до розуміння поняття та 

сутності імунітету свідка у кримінальному провадженні виокремлено основні 

спільні ознаки всіх наукових підходів до розуміння «імунітету свідка у 

кримінальному провадженні». Це такі: 1) реалізується у кримінальному 

провадженні лише щодо особи, яка набула процесуального статусу свідка; 

2) обов’язково врегульований у кримінально-процесуальному законодавстві; 

3) заснований на охороні моральних цінностей; 4) є парною юридичною категорією 

кореспондування прав та обов’язків в межах його реалізації. 

Автором визначено загальні та окремі закономірності розвитку імунітету 

свідка. Запропоновано загальними особливостями історичного розвитку 

свідоцького імунітету як пріоритету держави вважати наступні: по-перше, формує 

історичний тип кримінального процесу; по-друге, формує, разом з іншими 

елементами, ціленаправленість кримінального процесу; по-третє, формує основу 

правозастосовної практики; по-четверте, за наявності прогалин та колізій 

правового регулювання є вектором застосування аналогії права та вибору норм 

права відповідно.  
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У роботі розкрито порівняльно-правовий аспект імунітету свідка у 

кримінальному процесі країн континентальної та англо-американської правової 

сім’ї. Зокрема, визначено такі спільні риси: 1. Відбувається зближення правових 

систем як із сутності імунітету свідка, так і з особливостей джерел правового 

регулювання імунітету свідка. 2. Відсутність правового регулювання імунітету 

свідка в окремій структурованій групі норм права. 3. Наявна термінологічна 

відмінність між поняттями «імунітет свідка» та «привілей свідка». 4. Детальне 

регулювання приділене привілею від самообвинувачення. 

Проведений порівняльний аналіз видів та класифікацій імунітету свідка у 

кримінальному провадженні. Здійснений порівняльний аналіз імунітету свідка з 

окремими засадами кримінального провадження. У результаті автором 

встановлено, що співвідношення засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини з імунітетом свідка у кримінальному провадженні, яке полягає в 

тому, що за своїм змістом та роллю цієї засади у встановлені форми кримінального 

провадження вона входить до норм, які регулюють імунітет свідка у 

кримінальному процесі, а засада свободи від самовикриття та викриття близьких 

родичів та членів сім’ї входить до сутності імунітету свідка з моменту набуття 

процесуального статусу свідка.  

Співвідношення імунітету свідка, в частині права не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї, а також переліку осіб, які не можуть бути допитані як 

свідки, та засади рівності перед законом і судом, полягає в тому, що імунітет свідка 

визначений як одна із додаткових гарантій, якою може користуватись свідок під 

час кримінального провадження. 

У дослідженні поширення імунітету свідка на осіб, яке наділене 

охоронюваною законом таємницею, та може бути звільнене від обов’язку зберігати 

професійну таємницю, особою, яка довірила їм ці відомості, встановлено, що 

визначальними для використання ними імунітету є дві підстави: 1) процесуальний 

статус; 2) відомості, які їм відомі у зв’язку з їх професійним чи фактичним 

статусом. 
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Правове регулювання поширення імунітету свідка на осіб, які не можуть бути 

звільненні від обов’язку зберігати таємницю особою, що довірила їм ці відомості, 

не позбавлено колізій норм КПК України, а також законодавства, яке регулює 

предмет показань свідка, на який розповсюджується вказаний імунітет. У роботі 

запропоновано ряд пропозицій щодо змін та доповнень чинного законодавства в 

частині правового регулювання такого імунітету. 

На підставі комплексного аналізу наукових підходів, кримінального 

процесуального законодавства та практики його застосування проведено 

порівняльний аналіз реалізації імунітету свідка на стадіях досудового 

розслідування та судового провадження. З’ясовано реалізацію імунітету свідка під 

час давання показань та пояснень під час проведення інших слідчих (розшукових) 

дій, а також під час судового провадження. Проаналізовано практику ЄСПЛ з 

реалізації права зберігання мовчання та свободи від самовикриття. 

Визначено, що основоположним для реалізації імунітету свідка під час 

давання показань та пояснень є не лише теоретичні основи його реалізації через 

розуміння сутності показань і пояснень, але й також елементи юридичної практики. 

Реалізація імунітету свідка під час давання показань можлива лише під час слідчої 

(розшукової) дії – допиту, а також може бути реалізована в інших слідчих 

(розшукових) діях, в поясненях – не можлива, тому що пояснення дають особи під 

час інших процесуальних дій, які не є слідчими (розшуковими) діями, а тому згідно 

з ч. 1 ст. 65 КПК України, такі особи не набувають процесуального статусу свідка. 

Доведено, що реалізація імунітету свідка у всіх стадіях кримінального 

провадження має спільний алгоритм його реалізації: 

 виклик для участі у слідчій (розшуковій) дії чи для допиту в суді; 

 з’ясування даних про особу; 

 роз’яснення прав та обов’язків свідка; 

 виникнення процесуальної можливості на безпосереднє використання 

імунітету та обов’язку особи, яка здійснює досудове розслідування, або суду 

забезпечити реалізацію імунітету свідка; 
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 фіксація реалізації імунітету свідком у протоколі (під час досудового 

розслідування). 

На підставі проведеного порівняльного дослідження та позитивного 

зарубіжного досвіду правового регулювання імунітету свідка у кримінальному 

провадженні вироблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

норм чинного кримінального процесуального законодавства і практики його 

застосування з питань реалізації імунітету свідка у кримінальному провадженні. 

Тому, з метою удосконалення норм, що регулюють імунітет свідка у 

кримінальному провадженні, запропоновано внести наступні зміни до п. 1 ч. 1   ст. 

3, п. 2 ч. 2 ст. 65, ч. 3 ст. 65, п. 3. ч. 2 ст. 65, п. 5 ч. 2 ст. 65, п. 6 ч. 2 ст. 65, ч. 1    ст. 

356, абз. 4 ч. 9 ст. 224, ч. 1 ст. 95, ч. 3 ст. 241, 3 ст. 226, ч. 2 ст. 354 КПК України. 

Ключові слова: імунітет свідка у кримінальному провадженні, кримінальний 

процес, привілей, свобода від самовикриття, охоронювана законом таємниця, 

свідок, показання, допит, допит свідка у суді. 

 

SUMMARY 

Denysenko G. Immunity of witness in criminal proceedings: comparative-

legal aspect. – Qualifying research paper in the form of manuscript. 

The thesis for a Doctor of Philosofy in law 12.00.09 – criminal procedure and 

Criminalistics; forensic examination; operative-investigative activities. –                            

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The research paper is dedicated to systematic and detailed legal analysis of witness 

immunity in criminal proceedings in comparative legal aspect.  

The thesis investigates the general comparative legal characterization of the 

immunity of a witness in criminal proceedings. The comparative legal aspects of the 

concept, nature and task of witness immunity in criminal proceedings have been clarified.  

In a comparative analysis of scientific approaches for understanding the concept 

and nature of witness immunity in criminal proceedings were highlighted the main 

common features of all scientific approaches for realizing "witness immunity in criminal 
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proceedings" are highlighted. These are: 1) it is regularly implemented in criminal 

proceedings only against a person who has acquired the procedural status of a witness; 2) 

it is compulsorily regulated by the criminal procedure legislation; 3) it is based on the 

protection of moral values; 4) it is an even legal category of correspondence of rights and 

obligations within the scope of its realization. 

The author defines the general and separate patterns of witness immunity 

development. It is suggested to consider the following general features of the historical 

development of witness immunity as a priority of the state: firstly, it forms the historical 

type of criminal process; secondly, it forms, along with other elements, the 

purposefulness of the criminal process; thirdly, it forms the basis of law enforcement 

practice; fourthly, in the presence of gaps and conflicts of legal regulation, it is the vector 

of application of the analogy of law and the choice of rules of law respectively.  

The paper deals with the comparative legal aspect of witness immunity in the 

criminal proceedings of the Continental and Anglo-American legal families. In particular, 

the following common features are identified: 1. There is a convergence of the legal 

system, both in the nature of the immunity of the witness and the features of the sources 

of legal regulation of the immunity of the witness. 2. Lack of legal regulation of witness 

immunity in a group of rules of law that is separated and structured. 3. There is a 

terminological distinction between the concepts of "witness immunity" and "witness 

privilege". 4. Detailed regulation is given to the privilege of self-blame. 

A comparative analysis of the types and classification of witness immunity in 

criminal proceedings was conducted. A comparative analysis of the immunity of a 

witness was carried out with separate principles of criminal proceedings. As a result, the 

author found that the relation between the basis of the presumption of innocence and the 

proof of guilt with the immunity of a witness in criminal proceedings was established, 

that consists in the fact, by its content and its role as the established forms of criminal 

proceedings, it is included in the rules of governing the immunity of a witness in criminal 

proceedings, and the principle of freedom from self-disclosure and exposure of close 

relatives and family members is an essence of immunity a witness from the moment of 

acquiring the procedural status of a witness.  
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Witness immunity ratio (in the part of the right not to testify against close relatives 

and family members, as well as the list of people who cannot be questioned as witnesses 

and the principles of equality before the law and court, is that the immunity of witness is 

defined as one of the additional guarantees which can be used by witnesses in criminal 

proceedings. 

During the research of the spread of the immunity of a witness to people who are 

empowered by law and may be released from the obligation to keep professional secrecy, 

the person who entrusted them with such information is found to be decisive for their use 

of immunity: 1) the procedural status; 2) information known to them in relation with their 

professional or factual status. 

Legal regulation of the spreading of the immunity of a witness to people who 

cannot be released from the obligation to keep a secret by the person who entrusted them 

with information is not deprived of the conflict of norms of the CPC of Ukraine. As well 

as the legislation, that regulates the subject of the witness's testimony, to which immunity 

applies. The thesis provides a number of proposals for amendments to the current 

legislation regarding the legal regulation of such immunity. 

On the basis of a comprehensive analysis of scientific approaches, criminal 

procedural legislation and the practice of its application, a comparative analysis of the 

immunity of a witness at the stages of pre-trial investigation and court proceedings was 

carried out. The realization of the witness's immunity during testimony and explanations, 

during other investigative (investigative) actions, as well as during court proceedings was 

clarified. The ECHR's practice of maintaining the right to remain silent and freedom from 

self-exposure is analyzed. 

It is proved that the realization of witness immunity in all stages of criminal 

proceedings has a common algorithm for its realization: 

summons to participate in investigative action or for questioning in court; 

identifying personal information; 

clarification of the witness's rights and obligations; 

a procedural possibility for the direct use of immunity, and the duty of the person 

conducting the pre-trial investigation or the court to secure the immunity of a witness; 
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fixing the immunity of a witness in the record (during the pre-trial investigation). 

On the basis of the comparative research and positive foreign experience of legal 

regulation of the immunity of a witness in criminal proceedings, scientifically 

substantiated proposals on the improvement of the rules of the current criminal procedural 

legislation and practice of its application on the issues of the immunity of a witness in 

criminal proceedings have been made. 

Key words: immunity of a witness in criminal proceedings, criminal proceedings, 

privilege, freedom from self-disclosure, the law's secrecy, witness, testimony, 

interrogation, interrogation of a witness in court. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Визнання у ст. 3 Конституції України людини, її життя 

і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки в Україні найвищою 

соціальною цінністю та проголошення у ній прав і свобод людини та їх гарантій, 

які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, визначили напрямок 

розвитку механізмів охорони та захисту прав людини. Україна, як правова держава, 

зобов’язана гарантувати та захищати права, свободи і законні інтереси людини та 

громадянина. Це знаходить своє відображення у галузевому законодавстві. Серед 

правової системи України особлива роль належить законодавству, яке визначає 

порядок кримінального провадження на її території, та яке пов’язано з охороною 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом 

застосування до кожного учасника кримінального провадження належної правової 

процедури.   

Зазначене вище також стосується одного з учасників кримінального 

провадження – свідка. Розширивши коло прав свідка у Кримінальному 

процесуальному кодексі України (далі – КПК України), законодавець створив 

умови для ефективного залучення свідків у кримінальне провадження і надав 

свідкам диспозитивності у користуванні правами. Одним із таких проявів 

диспозитивності кримінального провадження є імунітет свідка. 

Виступаючи як цілісний механізм, правове регулювання імунітету свідка у 

кримінальному провадженні не позбавлене помилок у правозастосуванні та 

множинності наукових підходів, що спричиняє як неоднозначне тлумачення 

окремих елементів імунітету свідка, так і його реалізації. Проведення порівняльно-

правового дослідження основних понять, категорій та правових явищ в межах 

імунітету свідка у кримінальному провадженні здатне не лише гармонізувати 

окремі проблемні аспекти реалізації свідками своїх прав та обовʼязків у 

кримінальному провадженні України, але й виробити єдині підходи до 

правозастосовної діяльності уповноважених КПК України осіб на ведення 

кримінального судочинства, а також методологічно за допомогою порівняння, 
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співставити наукові напрацювання, виробити узагальнений підхід до пояснення та 

роз’яснення складових імунітету свідка у кримінальному провадженні. 

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених 

у галузі кримінального процесу, які досліджували імунітет свідка у кримінальному 

провадженні. Серед них Ю. П. Аленін, Р. В. Бараннік, М. Ю. Веселов, 

М. Й. Вільгушинський, С. Г. Волкотруб, І. В. Гловюк,                 В. О. Гринюк, 

Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, А. Ф. Коні, В. В. Король, І. П. Корякін, 

Е. Ф. Куцова, О. П. Кучинська, Т. А. Лоскутова, Є. Д. Лукʼянчиков, 

С. В. Лукошкіна, В. М. Лушпієнко, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, 

В. В. Молдован, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, А. Л. Ривлін, Н. З. Рогатинська, 

А. І. Рогожин, Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький, С. М. Стахівський, 

В. М. Тертишник, В. П. Шибіко, Л. Д. Удалова, І. Я. Фойницький, О. Р. Хижна, 

Ю. В. Циганюк, М. М. Шейфер, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін.  

Проте, у вітчизняній кримінально-процесуальній науці тема порівняльно-

правового аспекта в імунітеті свідка у кримінальному провадженні не достатньо 

розроблена. Частково це повʼязано із прийняттям КПК України 2012 року, 

проведенням судової реформи, які, впровадивши нові норми у кримінально-

процесуальне законодавство, зумовлюють необхідність переосмислення, здавалося 

б, сталих правових понять та категорій. 

З огляду на вищезазначене було обумовлено вибір теми дисертаційного 

дослідження та її актуальність, наукове і практичне значення. 

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

напрям дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері прав 

людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

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

постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942, планів науково-

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» 
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(номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 01111u008337), а також кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «31» жовтня 2016 

р. (протокол № 3). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне розв’язання 

теоретичних і практичних проблем порівняльно-правових аспектів імунітету свідка 

у кримінальному проваджені.  

Досягнення зазначеної мети вимагає розв’язання таких завдань: 

- окреслити та порівняти підходи до визначення поняття і розкрити зміст 

сутності та завдання імунітету свідка у кримінальному провадженні; 

- прослідкувати генезу та встановити загальні й окремі закономірності 

виникнення та розвитку імунітету свідка; 

- охарактеризувати та порівняти імунітет свідка у кримінальному процесі 

країн континентальної та англо-американської правової сім’ї; 

- провести порівняльний аналіз імунітету свідка із засадами «презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини», «свободи від самовикриття та 

викриття близьких родичів та членів сім’ї», «рівністю перед законом і судом»; 

- розкрити зміст та особливості поширення імунітету свідка на осіб, які 

наділені охоронюваною законом таємницею та можуть бути звільнені від обов’язку 

зберігати професійну таємницю; 

- окреслити зміст та особливості поширення імунітету свідка на осіб, які не 

можуть бути звільненні від обов’язку зберігати таємницю особою, що довірила їм 

ці відомості; 

- визначити реалізацію імунітету свідка під час давання показань та 

пояснень; 

- встановити реалізацію імунітета свідка під час проведення інших слідчих 

(розшукових) дій; 

-  з’ясувати реалізацію імунітета свідка під час судового провадження; 
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- сформулювати пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства України. 

Об’єктом дослідження є система правових відносин, що виникають у сфері 

реалізації імунітетів у кримінальному процесі. 

Предметом дослідження є імунітет свідка у кримінальному провадженні: 

порівняльно-правовий аспект. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, розв’язання 

обумовлених нею завдань, забезпечення достовірності отриманих результатів, 

коректності сформульованих висновків використано систему методів: 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, які 

використовуються в юридичній науці.  

Основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання реально 

існуючих явищ і процесів. За його допомогою розглянуто імунітет свідка у 

кримінальному провадженні як цілісне правове явище, що складається із 

взаємопов’язаних елементів. Спеціальними методами наукового дослідження, 

використаними в дисертації, є: метод системного аналізу, який використовувався 

в ході аналізу норм права, що регламентують імунітет свідка у кримінальному 

провадженні у порівняльно-правовому аспекті (розділи 1–3); системно-

структурний – при визначенні поширення імунітету свідка на осіб, які наділені 

охоронюваною законом таємницею та можуть бути звільнені від обов’язку 

зберігати професійну таємницю (підрозділ 2.2), поширення імунітету свідка на 

осіб, які не можуть бути звільненні від обов’язку зберігати таємницю особою, що 

довірила їм ці відомості (підрозділ 2.3), генези та встановити загальних й окремих 

закономірностей виникнення та розвитку імунітету свідка (підрозділ 1.2), реалізації 

імунітету свідка під час давання показань та пояснень (підрозділ 3.1), під час 

проведення інших слідчих (розшукових) дій (підрозділ 3.2) та під час судового 

провадження (підрозділ 3.3); порівняльно-правовий – при дослідженні та порівнянні 

норм вітчизняного, вітчизняного і закордонного кримінального процесуального 

законодавств (розділи 1–3); формально-логічний (догматичний) – при аналізі 

правових норм та їх формулюванні (розділи 1–3); статистичні та соціологічні – 
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при узагальненні результатів вивчення практики та результатів анкетування 

(розділи 1–3). Зазначені методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність 

дослідження. 

Нормативно-правовою основою є положення Конституції України, 

міжнародних нормативно-правових актів з питань захисту прав і свобод людини, 

вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство і кримінальне процесуальне 

законодавство окремих зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження складають практика ЄСПЛ (50 справ); дані, 

отримані під час опитування 200 респондентів (50 слідчих, 50 прокурорів, 50 

адвокатів і 50 суддів); ухвали слідчих суддів (500 ухвал); вироки судів (200 

вироків). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні комплексним дисертаційним дослідженням проблеми імунітету 

свідка у порівняльно-правовому аспекті, у кримінальному процесі України, в якому 

обґрунтовується низка концептуальних і важливих для теорії й практики понять, 

положень, висновків та рекомендацій, одержаних автором особисто, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- розкрито імунітет свідка у кримінальному провадженні як правову фікцію 

та правову презумпцію; 

- встановлено особливості використання «негативного» підходу правового 

регулювання імунітету свідка у кримінальному процесі під час його генези, а також 

визначені загальні та окремі закономірності його розвитку; 

- визначено спільні риси імунітету свідка у англо-американській та 

континентальній правових сім’ях; 

- визначено положення абзацу 4 ч. 9 ст. 224 КПК України, як окремий вид 

імунітету свідка, який може ним бути реалізований лише на одночасному допиті 

двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх 

показаннях; 
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- розроблено та викладено алгоритм реалізації імунітету свідка у всіх стадіях 

кримінального провадження; 

- визначено поняття «укладання угоди та обставини, які стали відомі під час 

її укладання», «виконання угоди». 

удосконалено: 

- наукове розуміння сутності та завдань імунітету свідка у кримінальному 

провадженні; 

- наукові підходи до виникнення і становлення імунітету свідка у 

кримінальному провадженні; 

- теоретичні обґрунтування поширення імунітету свідка на осіб, які наділені 

охоронюваною законом таємницею та можуть бути звільнені від обов’язку 

зберігати професійну таємницю, а також осіб, які не можуть бути звільнені від 

обов’язку зберігати таємницю особою, яка довірила їм ці відомості; 

- теоретико-прикладні положення реалізації імунітету свідка під час давання 

показань чи пояснень у кримінальному провадженні. 

дістало подальший розвиток: 

- наукові пропозиції для реалізації імунітету свідка під час слідчих 

(розшукових) дій; 

- підходи взаємозв’язку імунітету свідка із засадами кримінального 

провадження; 

- обґрунтування необхідності змін до реалізації імунітету свідка на всіх 

стадіях кримінального провадження, з унесенням відповідних змін та доповнень до 

КПК України. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції використані: 

- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, які регламентують імунітет свідка у кримінальному 

провадженні (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність Верховної Ради України № 388/333 від «03» червня 2019 

р.; № 04-18/12-1014 від «03» червня 2019 р.; № 1589 від «04» червня 2019 р.); 
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- у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені в 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність Адвокатського об’єднання 

«Громов та Громова» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

у практичну діяльність АО  від «09» січня 2019 р.),  Адвокатського об’єднання 

«Юридична фірма «АСТЕРС»» (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у практичну діяльність АО  від «14» січня 2019 р.), народного депутата 

України, члену Комітету Веровної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Мацоли Р.М. (акт-відповідь 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 

народного депутата України, як субєкта права законодавчої ініціативи у 

законодачій роботі №388/333 від «03» червня 2019 р.), народного депутата України, 

голови Комітету Веровної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту 

та туризму Палатний А.Л. (акт-відповідь впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у практичну діяльність народного депутата України, як субєкта права 

законодавчої ініціативи у законодачій роботі № 1589 від «04» червня 2019 р.), 

голови Комітету Веровної Ради України з законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Кожем’якіна А.А. (акт-відповідь впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність Комітету 

Верховної Ради України, для здійснення за профільним напрямом законопроектної 

роботи № 04-18/12-1014 від «04» червня 2019 р.). 

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального 

процесу України», «Порівняльний кримінальний процес» та при підготовці 

підручників, навчальних і довідкових посібників, наукових статей, тез конференцій 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 

науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від «14» січня 2020 р.; акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний і науково-дослідний 

процеси Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» №325 від «27» листопада 

2019 р.). 
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Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації доповідалися й 

обговорювалися: на засіданнях кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виступах на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

«Правові реформи в Україні: Реалії сьогодення» (Київ, 24 листопада 2016 р.); «Стан 

дотримання прав людини в умовах сучасності: Теоретичні та практичні аспекти» 

(Київ, 8 грудня 2016 р.); «Актуальні проблеми досудового розслідування» (5 липня 

2017 р.); «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

Тенденції та перспективи розвитку» (3-4 серпня 2018 р.); «Priority development 

directions of Ukraine and Poland» (19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща); «Нові 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» (Одеса, 19-19 січня 

2019 р.); «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та 

практичні аспекти» (Київ, 22 березня 2018 р.); «Процесуальне законодавство: 

шляхи уніфікації та реформування», присвячена пам’яті професора Павла 

Заворотька» (Київ, 06 грудня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено у 20 наукових публікаціях, з них: 15 – у фахових 

виданнях України, 3 – у фахових міжнародних виданнях (Республіка Молдова,  

Угорщина та Словацька Республіка), 2 – у збірниках тез доповідей на міжнародних, 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями, предметом 

дослідження і композиційно складається з анотації, переліку умовних позначень, 

вступу, трьох розділів, що містять у собі дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 238 сторінки, із них 

основний текст викладено на 185 сторінках, список використаних джерел (264 

найменування) становить 25 сторінок та додатки на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ІМУНІТЕТУ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

1.1. Порівняльно-правові аспекти поняття, сутності та завдання 

імунітету свідка у кримінальному провадженні 

 

Фігура свідка – людина, від показань якої багато в чому залежить вирішення 

правового спору, конфлікту інтересів держави і окремої особистості, привертала 

увагу вчених з глибокої давнини. Але уявлення про те, хто є свідком, і яке 

положення він займає в державних і громадських структурах, безпосередньо 

залежить від вирішення більш загального питання – яке взагалі становище людини, 

окремої особистості в державі, підданою якою вона є [231, с.13]. 

Згідно з О.П. Кучинською, ключовою особливістю процесуального статусу 

свідка, на відмінну від інших учасників, зокрема потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого є наявність законодавчо закріпленого обов’язку давати правдиві 

показання по суті справи [110, c. 298]. В той же час чинне кримінально-

процесуальне законодавство регулює чимало особливостей, які притаманні 

реалізації процесуального статусу свідка у кримінальному провадженні. 

О.О. Славгородська зазначає, що в рамках кримінально-процесуального 

права повинні розглядатися питання участі свідка у кримінально-процесуальних 

відносинах через призму реалізації ним своїх прав, обов’язків і відповідальності 

[174, с. 30]. Адже свідок у кримінальному провадженні є носієм законного права та 

інтересу, реалізація яких вимагає як детального нормативно-правового 

регулювання прав, так і обов’язків, а також механізму їх реалізації. І якщо 

нормативно-правове регулювання прав осіб в системі норм вітчизняного права 

характеризується використанням способу загального дозволу, то процесуальний 

статус свідка у кримінальному провадженні характеризується особливостями 

широкого використання способу зобовʼязання, а основою до такого використання 
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способу правового регулювання є обовʼязок давання показань свідком про відомі 

обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. 

Давання показань свідком про відомі обставини кримінальної справи 

становить громадянський обовʼязок і юридичний обовʼязок кожного громадянина. 

Однак, із загального правила закон робить ряд винятків, в одних випадках прямо 

забороняючи органам досудового розслідування і суду отримувати такі показання 

від певних осіб (наприклад, від підозрюваного, в окремих випадках від адвоката, 

прокурора, священнослужителя і деяких інших категорій осіб), в інших – надаючи 

право громадянам самим вирішувати давати або не давати показання [220]. 

Схоже знаходимо у В.М. Лушпієнка. Згідно з думкою автора кримінальний 

процесуальний статус свідка передбачає його права та обовʼязки, гарантії їх 

реалізації, відповідальність за їх порушення і невиконання у звʼязку з викликом для 

давання показань та його допитом, а також участю в проведенні інших 

процесуальних дій. Загальна тенденція змін до кримінального процесуального 

законодавства України, якою є посилення вимог дотримання прав людини у 

кримінальному процесі, безпосередньо стосується і свідка, і його показань на 

різних стадіях кримінального провадження. Це знайшло свій вияв, зокрема, у 

доповненні правового статусу свідка правами не свідчити щодо себе, членів своєї 

сімʼї чи близьких родичів, на адвоката, а також у встановленні заборони 

використання як доказів показань свідка, отриманих з істотним порушенням прав і 

свобод людини [123, с. 82]. Таким чином можна стверджувати, що у 

процесуальному статусі свідка є чимало систематизованих та обʼєднаних 

загальними для кримінального провадження завданнями правових явищ, а серед 

них чільне місце посідає імунітет свідка. 

На сьогодні наукова доктрина та практика реалізації, а особливо у формі 

застосування свідоцького імунітету настільки багатогранна, що вважаємо за 

доцільне провести порівняльно-правовий аналіз як поняття, сутності, так і завдання 

імунітету свідка у кримінальному провадженні. 

З цією метою, визначимо та порівняємо основні наукові підходи, до 

розуміння поняття та сутності імунітету свідка у кримінальному провадженні, адже 



25 

це взаємоповʼязані категорії. Через поняття можна встановити сутність, а через 

сутність – поняття. Чимало наукових доробок вчених дозволяють диференціювати 

різні підходи до визначення поняття «імунітет свідка у кримінальному 

провадженні». У кримінально-процесуальній літературі пропонуються різні 

трактування імунітету свідка, проте, єдиної точки зору щодо обсягу цього поняття 

та його сутності наразі немає. Проведене нами анкетування також вказує на те, що 

відсутнє єдине розуміння досліджуваного поняття. 

Першим розглянемо підхід розуміння імунітету свідка як інститут 

кримінального процесуального права. Прихильниками такого підходу є 

С.Г. Волкотруб [27, с. 225], Н.Ю. Літвінцева, В.В. Бурков [113, с.20], І.В. Вельш 

[17, с. 8], С.Ю. Нікітін [141, с. 8], Є.В. Кулік [106, с. 497]. 

О.Г. Тарнакоп визначила, що імунітет для свідка є одним з видів 

процесуального імунітету. У процесуальній теорії його розглядають як інститут 

кримінально-процесуального права, міжгалузевий інститут права або 

процесуальний субінститут кримінально-процесуальних імунітетів [184, с. 50]. 

Згідно з І.П. Корякіним норми про імунітет є самостійним кримінально-

процесуальним інститутом, який можна розуміти наступним чином. А саме, що це 

є кримінально-процесуальний інститут, що включає в себе сукупність норм, 

спрямованих на регламентацію підстав, порядку, умов звільнення окремих 

категорій осіб від виконання деяких обовʼязків, що має на меті надання додаткових 

гарантій захисту окремих категорій осіб, а також має завдання щодо усунення 

протиріч між конкуруючими нормами права і моралі, права і права, що полягає у 

встановленні диспозитивного ставлення субʼєктів до користування наявними у них 

перевагами [99, с.7]. 

Л.І. Малахова дещо вужче визначила імунітет для свідка, а саме як 

самостійний кримінально-процесуальний субінститут правового інституту 

кримінально-процесуальних імунітетів. У цьому контексті під імунітетом свідка 

автор розуміє систему норм кримінально-процесуального права, які дозволяють 

відмовитися від давання показань проти себе, свого чоловіка, близьких родичів та 

інших близьких осіб особі, яка викликана для давання показань; дозволяють 



26 

підозрюваному, обвинуваченому у скоєнні злочину відмовитися від давання 

показань взагалі; передбачають обовʼязок посадових осіб розʼяснювати учасникам 

кримінального судочинства їх право на імунітет для свідка; визначають порядок 

надання та процесуального оформлення імунітету свідків [125, с. 246]. 

О.О. Ісаєнков розглядає інститут імунітету свідків у сучасному доказовому 

праві як сукупність норм, що регулюють такі, що виникли між судом, з одного 

боку, і певною категорією свідків з іншого боку. Процесуальні правовідносини 

особливі, порівняно з регулюванням відносин суду та свідків як осіб, які сприяють 

здійсненню правосуддя, чином, та такий, що реалізовується в наданні пільги 

(привілея) щодо відмови від давання показань свідком як сторони процесуальних 

правовідносин [71, с. 19]. С.В. Лукошкіна визначила, що, будучи складовою 

частиною деяких кримінально-процесуальних імунітетів, імунітет для свідка в той 

же час представляє, безумовно, самостійний кримінально-процесуальний інститут, 

оскільки при позбавленні певного імунітету, наданого в силу посадового 

становища або виконання службових обовʼязків, за громадянином зберігається 

імунітет для свідка як приватної особи, наприклад, коли громадянин є родичем 

обвинуваченого (імунітет проти самозвинувачення). У звʼязку з цим автор 

дотримується думки про те, що даний вид процесуального імунітету є предметом 

окремого дослідження в якості самостійного правового інституту кримінально-

процесуального права [120, с.189-190]. 

М.Ю. Веселов, Т.С. Заремба стверджують, що правовідносини, що виникають 

у сфері регулювання питань реалізації імунітету свідків, можуть бути обʼєднані у 

самостійний кримінально-процесуальний інститут, що вимагає прискіпливої уваги 

правозахисників та правового регулювання (чинне українське законодавство 

містить відповідні положення), а імунітет свідків як інститут кримінально-

процесуального права являє собою сукупність правових норм (норм-винятків), які 

передбачають в цілях охорони моральних цінностей субʼєктивне (безпосереднє) і 

гарантоване законом (опосередковане) право на звільнення деяких категорій 

свідків і потерпілих від обовʼязку давати свідчення у кримінальній справі, а також 

забезпечують право громадян не свідчити проти себе або інших осіб (інтереси яких 
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з моральних чи професійних зобовʼязань вони мають захищати) у кримінальному 

провадженні [18, с. 127]. 

Саме тому вважаємо такою, що не підходить до реалій сучасного 

українського правового регулювання, позицію І.В. Вельш, що правовідносини, які 

виникають у сфері регулювання питань реалізації імунітету свідків, можуть бути 

обʼєднані в самостійний кримінально-процесуальний інститут, що вимагає 

правового регулювання [17, с. 9]. Адже, розглядаючи імунітет свідків як правовий 

інститут можна ствердно сказати, що це скоріше субінститут інституту імунітету у 

кримінальному провадженні і законодавча техніка стосовно структурної побудови 

норм права та нормативно-правових актів, на сьогодні не дозволить виокремити в 

окрему главу лише норми права, що регулюють імунітет свідка у кримінальному 

провадженні.  

Вище зазначене зумовлює необхідність порівняльно-правового аналізу норм 

кримінального-процесуального законодавства України, які складають субінститут 

імунітету свідка у кримінальному процесі. Засновуючись на вимогах ст. 1 КПК 

України, визначимо, що вказані норми містяться у наступних нормативно-

правових актах:  

1. Конституція України (ст.ст. 3, 8, 19, 21-22, 24, 29, 32, 35, 57, 59, 62, 63, 64 

Конституції України) [95];  

2. Міжнародні договори, згода на обовʼязковість яких надана Верховною 

Радою України (Загальна декларація прав людини (стаття 6, 18) [55]; Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод (стаття 6) [88]; Конвенція про права 

дитини (стаття 40) [89]; Віденська конвенція про дипломатичні зносини [24]; 

Конвенція про привілеї та імунітет Обʼєднаних Націй (розділ 11-12) [91]; 

Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи (стаття 9-10) [35]; 

Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (стаття 5) 

[156]; Другий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради 

Європи від 15 грудня 1956 року (стаття 3-4) [49]; Третій протокол до Генеральної 

угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS № 28) (стаття 11) [191]; 

Четвертий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи 
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(стаття 5-6) [228]; Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних 

справах (стаття 12) [53]; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах (Мінська конвенція) (стаття 6, 9) [90]; 

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних і кримінальних справах (стаття 4, 7) [47] та інші).  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України (ст. ст. 7-29, 65-67, 87, 95-97, 

133-135, 223-232, 234, 237, 240-241, 245, 345, 352, 354-355, 361, 405, 434, 468-469, 

471, 567 КПК України) [104]. 

4. Закони України (Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» [57], Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [65], Закон 

України «Про нотаріат» [63], Закон України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» [59], Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» [66], Закон України «Про інформаційні агентства» [61], Закон 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [68], Закон 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» [64], Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоровʼя» [56], Закон України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [60] та 

ін.) Більш детальний аналіз норм вищезазначених законів України буде наданий у 

п.п.2.2. – 2.3. нашого дисертаційного дослідження.  

5. Підзаконні нормативно-правові акти (Правила адвокатської етики [153], 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил професійної етики 

нотаріусів України» [139], Етичний кодекс лікаря [52], Кодекс етики українського 

журналіста [83] та ін.) 

6. Рішення Європейського суду з прав людини ( далі – ЄСПЛ) (в порядку ч. 2 

ст. 8 КПК України). Більш детальний аналіз практики ЄСПЛ буде наданий у п.п. 

3.3. нашого дисертаційного дослідження. 

Отже, сукупність норм права, які регулюють імунітет свідка у кримінальному 

провадженні, надзвичайно обʼємна та стосується різних галузей права, а тому, 

доцільно стверджувати, що вказані норми утворюють комплексний субінститут 

імунітету свідка у кримінальному провадженні. Адже, іноді, деякі відносини 
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регулюються нормами різних галузей права, тому ці норми утворюють 

комплексний інститут права [185, с. 200]. 

Другий підхід до визначення поняття та сутності «імунітет свідка у 

кримінальному провадженні» полягає у розумінні імунітету як звільнення від 

обовʼязку від давання показань. Вказаний підхід заснований на семантичному 

тлумаченні слова «імунітет». У перекладі з латинської мови термін «імунітет» – це 

звільнення від чого-небудь [178, с. 230]. Значення латинського слова immunitas 

полягає у звільненні, позбавленні від чого-небудь. В.Л. Будніков зазначає, від чого 

виникла необхідність рятувати свідка у кримінальній справі. Очевидно, на думку 

автора, від надміру гіпертрофованого обовʼязку сприяти забезпеченню інтересів 

держави при розслідуванні злочинів і розгляді кримінальних справ на шкоду 

інтересам особи або її близьких родичів [13, c. 8]. В.Г. Даєв визначив, що у 

юриспруденції імунітет трактується як виняткове право не підкорятися деяким 

правилам [43, с. 48]. Також, таке розуміння «імунітету» підтримали 70 % опитаних 

респондентів. 

Розуміння імунітету свідка як звільнення від обовʼязку від давання показань, 

тобто поняття імунітету у вузькому сенсі, знаходимо у працях О.В. Ткаля [187, с. 6-

7; 188], С.Ю. Нікітін [141, с.7], М.М. Шейфер [232, с. 117], С.М. Стахівський [180, 

с. 12].  

І.В. Смолькова визначає, що під імунітетом розуміють сукупність правил про 

абсолютне або обмежене звільнення деяких груп осіб від обовʼязку свідчити [175, 

с. 114]. Т.О. Шмарьова розуміє під імунітетом право свідка у виняткових випадках 

на звільнення від обовʼязку давати показання [237, с. 50]. Заслуговує на увагу 

визначення свідоцького імунітету, сформульоване О.П. Гришиною та                                   

С.А. Саушкіним: «Свідоцький імунітет – це сукупність нормативно закріплених 

правил, що звільняють деякі категорії свідків від передбаченого законом обовʼязку 

давати показання у кримінальній справі, а також таких правил, що звільняють будь-

якого допитуваного від обовʼязку свідчити проти себе» [169,      с. 28]. 

Такий підхід використаний і у постанові Літинського районного суду 

Вінницької області. Так, суд зазначив, що суперечливі пояснення, які підсудна 
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надавала під час досудового та судового слідства, та намагалася сховати злочин, 

суд не оцінює як перешкода у встановленню істини у справі, так як відповідно до 

ст. 63 Конституції України, п. 13 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, який ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР N 2148-VIII від 19.10.73, особа не несе відповідальність за відмову давати 

показання або пояснення щодо себе. На думку суду, вказані норми закріпили 

правовий інститут імунітету свідка, під чим розуміється, що підозрюваний, 

обвинувачений звільняється від передбаченого законом обовʼязку давати 

пояснення щодо самого себе, що виражається у його праві відмовитися давати 

пояснення та відповідати на запитання, що викривають його у вчиненні злочину. 

Крім цього, право особи не свідчити проти самого себе припускає не лише відмову 

від дачі показань, що мають прямо інкримінуючий характер, але поширюється 

також на відомості про будь-які факти, що можуть прямо чи побічно, 

безпосередньо чи опосередковано бути використані проти інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого [149]. 

Третій підхід, який знаходимо у наукових джерелах, полягає в тому, що 

імунітет свідка розглядається як субʼєктивне право свідка відмовитись від давання 

показань, а відповідно і обовʼязок на заборону на допит таких осіб як свідків 

(широке розуміння імунітету свідка). В.Л. Будніков [13, с. 11, 16],        Н.Ю. 

Літвінцева [115, с. 29], В.В. Молчанов [134, с. 112-113], О.О. Славгородська [174, 

с. 30], М.О. Баранова [6, с. 8], С.Ю. Нікітін [141, с.7], Л.І. Малахова [125,     с. 246-

247], С.А. Саушкін [168, с. 109] та інші розглядали імунітет свідка у такому 

контексті.  

Так, М.О. Баранова вірно визначила, що особи, які мають право імунітету 

свідків, вступають у правозабезпечувальні правовідносини з посадовою особою, 

що здійснює провадження у кримінальній справі, змістом яких є своєчасне 

розʼяснення свідкові сутності та змісту права імунітету свідка; в разі, якщо субʼєкт 

побажає скористатися даним правом – йому надається така можливість [6, с. 134]. 

В той же час у А.Є. Лєньова знаходимо, що окремо необхідно розуміти 

категоричну заборону закону допитувати ту чи іншу особу в якості свідка (імунітет 
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свідка) та право особи скористатися нормою закону на відмову від дачі показань 

свідків (привілей свідка) [111, с. 98]. Адже будь-який свідок може скористатись 

правом не свідчити, в той же час, не маючи на те достатніх підстав, які складають 

сутність імунітету свідка, а встановлення наявності таких підстав досить часто є 

практичною проблемою для слідчого/детектива, прокурора, слідчого судді та суду.  

 У контексті досліджуваного питання необхідно також звернути увагу на 

наукову позицію О.В. Ткалі. Автор вводить у науковий обіг окреме поняття 

«імунітет від свідчень». Зокрема, на думку автора, від імунітету свідка слід 

відокремити імунітет свідків від свідчень – право передбаченого законом кола осіб 

не бути допитаними як свідки у кримінальній справі. Цей імунітет може бути 

зумовлений виконанням службових або професійних обовʼязків зберігати 

державну, службову чи професійну таємниці [188]. Піддаючи критиці зазначене 

положення, необхідно зазначити, що у будь-якому випадку, не залежно від 

виконання професійних чи службових обовʼязків, будь-хто вправі скористатись 

правом не бути допитаним як свідок у кримінальному провадженні за наявності 

достатніх процесуальних підстав для реалізації такого права. Процесуальні аспекти 

реалізації такого права під час допиту чи проведення слідчих (розшукових) дій 

будуть досліджені нами у підрозділах 3.2. та 3.3. дисертаційного дослідження. 

Підсумовуючи цей підхід до розуміння імунітету свідка, слід погодитись із 

тим, що імунітет свідка – це парна категорія кореспондування прав та обовʼязків 

при його реалізації шляхом реалізації субʼєктивних прав та виконання юридичних 

обовʼязків. За такої умови на обґрунтування своєї позиції наведемо думку 

В.І. Мурашова. Згідно з нею правомочність субʼєкта в дійсності може бути 

реалізована тільки при наявності юридичної необхідності всіх інших 

неперсоніфікованих субʼєктів не перешкоджати реалізації правомочності. Тому 

останнє нерозривно повʼязано з юридичним обовʼязком, який знаходиться з нею в 

парному співвідношенні. Зміст юридичного обовʼязку у відношенні до 

правомочності на власні дії складає пасивну поведінку зобовʼязаних субʼєктів. 

Правомочність на особисті позитивні дії в загальному правовідношенні 

діалектично перетворюється у правомочність на чужу пасивну поведінку і 
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виражається в юридичному обовʼязку не перешкоджати реалізації правомочності 

іншого. Правомочність з необхідністю передбачає юридичний обовʼязок, завдяки 

якому вона сама й існує [137, с. 7].  

Четвертий підхід до розуміння поняття «імунітет свідка у кримінальному 

провадженні» обумовлений визначенням як кримінально-процесуальної гарантії. 

Представником такого підходу є Н.Ю. Літвінцева, яка зазначає, що інститут 

імунітету свідка є однією із основних процесуальних гарантій, спрямованих на 

забезпечення прав і законних інтересів громадян у кримінальному процесі [115, 

с. 17-18]. Схоже знаходимо у А.Л. Ривліна [157, с.7], І.П. Корякіна [99, с.7], 

П.А. Лупінскої [177, с. 20], М.М. Шейфер [231, с. 47-48], Е.Ф. Куцової [108, с. 8, 

58-59, 95-96]. Поняття «імунітету» як надання додаткових гарантій підтримали 30% 

опитаних нами осіб.  

Так, А.Л. Ривлін визначив, що процесуальна форма забезпечує права і законні 

інтереси громадян, які, так чи інакше, беруть участь у кримінальному процесі. Ряд 

процесуальних норм також передбачають права обвинуваченого, потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача, експертів, свідків, а використання 

ними цих прав у процесі, як і додержання їх слідчими та судовими органами, є для 

вказаних осіб процесуальними гарантіями [157, с. 7]. Процесуальні гарантії 

окремих осіб, які беруть участь у процесі, є елементами загальної гарантії 

правосуддя [157, с. 7]. 

Згідно з Н.Ю. Літвінцевою імунітет свідка – явище, яке можна розглядати як 

додаткову гарантію учасника кримінального процесу, що надається 

законодавством у звʼязку з особливою процесуальної роллю свідка; як виняток із 

принципу рівності громадян; як спосіб підвищити рівень безпеки свідка як 

учасника кримінального судочинства; як засіб боротьби з недоліками 

інквізиційного процесу; як наріжний камінь змагального кримінального 

судочинства [115, с. 15]. 

Е.Ф. Куцова визначила, що важливі та необхідні кримінально-процесуальні 

гарантії прав і законних інтересів всіх громадян, незалежно від того, в якому 

процесуальному статусі громадянин бере участь у судочинстві: обвинуваченого, 
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потерпілого, свідка і т.д. У звʼязку з цим, достатньо зазначити, що переважна 

більшість громадян (із загальної кількості залучених у кримінальне судочинство) 

бере участь у ньому в якості свідків, роль яких у встановленні істини у справі 

велика. Автор зазначає, що інтереси свідка ще не окреслені законодавством в 

повному обсязі [108, с. 7]. 

Пʼятий науковий підхід зʼясовує більше сутність, ніж поняття «імунітету 

свідка», що обумовлюється розумінням його через соціологічний підхід як 

цінності. Такий підхід знаходимо у працях К. Лоєвського [255, s. 55],                С.Ю. 

Нікітіна [141, с. 38], Н.Ю. Волосової [32, с. 51], І.М. Кондрата [92, с. 23], А.О. 

Воротнікова та П.С. Барінова [33, с. 13]. 

Згідно з думкою польського науковця К. Лоєвського в основі концепції 

лежить переконання, що нікому нічого доброго не потрібно робити в конфліктній 

ситуації, яка неминуче викликає дилему: скажіть правду, або матимете тягар проти 

близької особи, що сидить на лаві обвинувачених, або на користь цієї особи, або 

піддайте себе відповідальності за неправдиве свідчення. Законодавець дає тут не 

тільки своє гуманістичне кредо, але і його глибоке пізнання людської природи [255, 

s. 55 ]. 

О.Р. Хижна зазначає, що соціальні цінності, що лежать в основі визначення 

прав особи, різноманітні. Вони передбачають задоволення інтересів 

найрізноманітніших характерів та напрямків. У випадку із досліджуваною засадою 

мова йде, зокрема, про таку цінність, як вільне волевиявлення допитуваної особи. 

Це положення складає психологічний аспект свободи не свідчити проти себе, 

близьких родичів та членів сімʼї. Рішення про використання такої можливості 

особи завжди повʼязане зі складним психологічним вибором пріоритетних для неї 

цінностей: або залишитися вірним близьким родичам, членам сімʼї та моральним 

принципам, або дати показання, тим самим заподіявши їм шкоду. Цей вибір може 

бути повʼязаний із прихованим від сторонніх осіб психологічним впливом, який 

може виражатися у погрозі застосування фізичного насильства або у створенні 

несприятливих умов життя тощо. Відтак, бажаючи уникнути загострення відносин, 

хвилюючись за своє життя та здоровʼя, допитувана особа може обрати варіант 
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відмови від давання показань саме завдяки погрозам та умовлянням з боку близької 

особи, що притягується до кримінальної відповідальності, тобто під дією 

психологічного впливу [219, с. 50]. 

В польській юридичній літературі дається наступна оцінка права на відмови 

від дачі показання: «Юридичний зміст і процесуальна мета цього права полягає в 

захисті індивідуального або колективного благу (інтересу), настільки, згідно із 

законом, важливого, що йому необхідно надати пріоритет перед ригористичною 

вимогою пізнання обʼєктивної істини, адже ця істина не може бути встановлена 

«будь-якою ціною». Принесення їй в жертву інших високих цінностей, які є 

загальнолюдським завоюванням у сфері звичаїв та культури, може принести у 

правосвідомість суспільства більше шкоди, ніж користі від досконалого 

встановлення обставин справи. В такому розумінні інститут відмови від дачі 

показань постає як конкретизація гуманістичних ідей, оживляючих нову польську 

соціалістичну процедуру [129, с. 18; 255, s. 194]. Безумовно, вказане тлумачення 

розуміння та сутності «імунітету свідка у кримінальному провадженні» є 

відображенням соціальної дійсності та встановлює глибину сутності імунітету 

свідка у кримінальному провадженні та його соціальне значення. 

Однак, проводячи дисертаційне дослідження, нами звернута увага також на 

інші поняття та категорії, які не відображенні у працях вчених, втім встановлення 

поняття та сутності імунітету свідка у кримінальному провадженні через 

використання таких правових конструкцій вважаємо можливим. Встановити 

поняття та сутність «імунітету свідка у кримінальному провадженні» необхідно 

через такі явища як «правова фікція», «презумпція». 

Визначення поняття та сутності імунітету свідка через категорію «правова 

фікція» у кримінальному провадженні будемо засновувати на основі наукових 

надбань О.В. Улʼяновської [204, с. 10], Х. О. Каландарішвілі [72, с.137, 140; 73,    с. 

55-56], Д.В. Зотова [70, с. 102, 104-106], Є.Л. Поцелуєва, Є.А. Бєліна [152], 

Р.Л. Саркісяна [167, с. 680-681], О.С. Данілової [44, с. 118], М.Л. Давидової [42, 

с. 21], І.В. Філімонової [212, с. 77, 79], С.В. Завальнюк [54, с. 136], О.С. Ткачук [189, 

с.202-203] та інших науковців. 
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Х.О. Каландарішвілі припускає, що правова фікція в меншій мірі поширена у 

кримінальному судочинстві, ніж в інших галузях права. Цей факт побічно 

підтверджується тим, що в більшості дисертаційних досліджень, присвячених 

правовій фікції, взагалі не розглядалися кримінально-процесуальні фікції, в той час 

як фікції цивільного процесу, цивільного і кримінального права досліджувалися 

детально. Дана точка зору, на думку автора, є помилковою [72,   с. 137]. 

Згідно з О.В. Улʼяновською юридична природа фікції визначається тим, що 

вона закріплена у відповідному правовому акті і тому має силу 

загальнообовʼязкового припису. Її нормативні властивості виражаються в тім, що 

вона, як правило, відокремлює ті чи інші обставини, додаючи їм значення 

юридичних фактів, здатних мати значення при розгляді правозастосовчим органом, 

до якого надійшла у провадження справа. Регулятивний вплив фікції полягає в 

тому, що з її допомогою забезпечується визначена стійкість прийнятого акта 

застосування права в ситуації, коли виявлена непоправна невідомість [204,    с. 99-

100]. 

Згідно з М.Л. Давидовою процесуально-правові фікції покликані долати 

процесуальну недисциплінованість сторін, скорочувати хід і обсяг провадження у 

справі, економити сили суддів, помʼякшувати процесуальні формальності. Без 

процесуальних фікцій правильний і справедливий розгляд, і вирішення справи 

часто бувають неможливим [42, с. 21]. 

Згідно з О.Є. Зацепіною правова фікція – це засіб юридичної техніки, за 

допомогою якої у правових нормах закріплюється завідомо неправдиве 

незаперечне положення, що певним чином деформує дійсність з метою охорони 

різних інтересів (особистості, суспільства і держави) [69, с.11]. Саме таким чином 

імунітет свідка виступає запереченням щодо законодавчо закріпленого обовʼязку 

давати правдиві показання по суті справи. І дійсністю, у розумінні імунітету свідка 

як юридичної фікції, є обовʼязок давати показання та юридична відповідальність за 

відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань. 

Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що імунітет свідка у кримінальному 

провадженні як правова фікція є особливим засобом юридичної техніки, який 



36 

створений спеціально для досягнення суспільно-корисних цілей правової реалізації 

процесуального статусу свідка у кримінальному провадженні та який встановлює 

порядок, стан, умови, що не відповідають дійсності та спрямований на виникнення 

або запобігання певних наслідків правозастосування.  

Зазначене застосовується лише до того імунітету свідка, що обумовлений 

свободою від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів та членів 

сімʼї (ст. 18 КПК України), а також осіб, які мають право дипломатичної 

недоторканності (ч. 4 ст. 65 КПК України), а також особи, визначені п.п. 6-10 ч. 2 

ст. 65 КПК України. Щодо імунітету осіб, які передбачені п.п.1-5 ч. 2 ст. 65 КПК 

України та які можуть бути звільнені від обовʼязку зберігати професійну таємницю, 

особою, що довірила їм ці відомості у визначеному нею обсязі, то необхідно 

звернути увагу, що такий імунітет свідка слід розглядати як презумпцію у 

кримінальному провадженні. Згідно з Д.В. Зотової незаперечна доказова 

презумпція – доказова фікція. Якщо законодавець не передбачив процесуальний 

механізм спростування ймовірного знання, то він свідомо формулює не 

презумпцію, а фікцію, яка не допускає винятків із ситуацій, які охоплюються її 

правилом, і не дає процесуальних можливостей свого спростування, навіть якщо 

особа, що застосовує право у змозі це зробити. Презумпція, завдяки можливості 

свого спростування, сприяє перетворенню ймовірного знання в достовірне, фікція, 

завдяки неможливості свого спростування ймовірне знання, позбавляє своєї 

сутності, перетворює в небуття [70, с. 107]. 

 Правові фікції відрізняються від презумпцій: за порядком їх закріплення в 

законі (презумпції бувають прямі та непрямі, а фікції завжди безпосередньо 

закріплені в нормі закону); за ознакою неспростовності (презумпції можуть бути як 

спростовними, так і не спростовними, а фікції завжди неспростовні); за відсутністю 

ймовірності обставини, яка стверджується (презумпції завжди припускають 

можливість хоча б двох варіантів – презумована обставина відповідає або не 

відповідає дійсності, а в разі з фікцією ми заздалегідь знаємо, що закріплене в 

законі твердження не відповідає дійсності) [227, с.112]. Підтвердження вище 

зазначеного знаходимо також у працях І. М. Сенякіна [171, с. 487], М.М. Ковтуна 
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[80, с. 231], Д.С. Суханової [182, с. 11], О.М. Гаргат-Українчук [34, с.4] інших 

науковців.  

Зʼясувавши підходи до поняття та сутності «імунітету свідка у 

кримінальному провадженні», необхідно звернути увагу, що сутність більш 

глибока філософська категорія, ніж поняття. Тому згідно філософського 

енциклопедичного словника сутність – це категорія онтології на позначення 

внутрішнього, сукупність істотних властивостей предмета, без яких він існувати не 

може [113, с. 623]. Згідно з Стенфордською енциклопедією філософії сутність може 

бути прийнята як існування будь-якої речі, за допомогою чого це відбувається, що 

це таке [253]. Таким чином, під сутністю імунітета свідка у кримінальному 

провадженні необхідно розуміти систему прав свідка, які дають можливість 

звільнення свідка від давання показань у кримінальному провадженні.  

Згідно з С.Г. Волкотрубом з метою уникнення дискусій стосовно належності 

тієї чи іншої правової норми до інституту імунітету свідків слід виходити з того, 

що як необхідна риса цього імунітету виступає надання свідку (а також 

потерпілому) права відмовитися від дачі тих чи інших показань. За допомогою 

такого підходу можна виділити три підвиди імунітету свідків: 1) право свідка 

відмовитися від дачі показань у плані реалізації свободи від самозвинувачення; 2) 

імунітет свідків стосовно показань щодо близьких родичів та членів сімʼї; 3) 

імунітет свідків стосовно охоронюваної законом таємниці [27, с.225]. 

С.М. Стахівський визначає імунітет свідків як «...безумовне чи обмежене 

звільнення деяких груп громадян від обовʼязку давати показання, серед яких можна 

виділити осіб: 1) яких заборонено допитувати як свідків; 2) які мають право 

відмовитися від дачі показань; 3) які можуть відмовитися відповідати на окремі 

запитання. Разом з тим про імунітет свідка допустимо вести мову лише тоді, коли 

особа може бути свідком, але має право відмовитись від дачі показань [180, с. 12]». 

Згідно з С.Ю. Нікітіним кримінально-процесуальний інститут імунітету 

свідків включає в себе норми, що регулюють: а) право не свідчити проти себе 

самого, свого чоловіка і близьких родичів; б) право судді, присяжного засідателя, 

адвоката, захисника, експерта не давати показання у звʼязку з виконанням 
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відповідних кримінально процесуальних обовʼязків у кримінальній справі;            в) 

право не давати показання з метою збереження професійної таємниці, не повʼязаної 

із провадженням у кримінальній справі [141, с. 8]. 

Враховуючи вищезазначене, та виходячи зі змісту норм кримінального 

процесуального законодавства, визначимо, що сутність імунітету свідка у 

кримінальному провадженні складається із сукупності наступних прав: 1) право 

відмови давати показання або пояснення щодо себе; 2) право відмови давати 

показання або пояснення проти близьких родичів та членів сімʼї; 3) право зберігати 

професійну таємницю або охоронювану законом таємницю; 4) право 

дипломатичної недоторканості. Однак, проведене опитування практичних 

працівників вказало, що 60% респондентів вважають, що імунітет свідка у 

кримінальному процесі складається з імунітету свідків стосовно показань щодо 

близьких родичів та членів сім'ї; імунітету свідків стосовно охоронюваної законом 

таємниці (див. Додаток 2). 

Що ж до завдання імунітету свідків у кримінальному провадженні, то 

вважаємо, що його необхідно визначити через категорію його соціальної ролі. 

Вірно зазначив В.Т. Маляренко про те, що інтереси особи можуть стати 

важливішими за розкриття злочину [127, с. 341]. Також підтримуємо думку 

Н. Ю. Волосової, що імунітет для свідка – це соціальна цінність. Суть її полягає в 

тому, що вона виступає на захист інтересів особистості, значущих для особистості 

відносин, а також на захист суспільства і держави, таких його інститутів, як 

таємниця сповіді, адвокатська таємниця, інституту сімʼї та багатьох інших 

інститутів. Потреба створення даного соціально-правового інституту обумовлена 

потребами не тільки особистості, але й суспільства. Потреба особистості 

виражається в можливості уникнути конфлікту відповідно до свого розуміння 

честі, совісті, моральності. Потреба суспільства виражається в наданні можливості 

кожної особистості діяти відповідно до своїх потреб, з тим, щоб особистий і 

суспільний конфлікт не носив антагоністичного характеру [32, с. 51].  

Згідно з Є.В. Куліка імунітет для свідка здійснює у кримінальному процесі 

ряд функцій: забезпечення в рамках кримінального судочинства шанобливого 
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ставлення до особистості; забезпечення дотримання конституційних прав людини 

і громадянина на недоторканність приватного життя; сімейну, службову таємницю 

(забезпечувальна функція); повагу родинних, релігійних почуттів особистості 

(охоронна функція); мінімізація і запобігання випадкам лжесвідчення (превентивна 

функція); розширення й уточнення правового статусу свідка (функція деталізації) 

[106, с. 497]. 

За такої умови на підтримку соціальної основи встановлення завдань 

імунітету свідка у кримінальному провадженні необхідно підтримати думку про те, 

що основною метою кримінального процесу не може бути встановлення істини 

будь-якою цінною, а тільки викриття злочинця з використанням лише таких 

методів, які не здійснюватимуть утиск його особистих прав [3, с. 193], а також прав 

інших осіб, які залучаються у кримінальне провадження. 

Однак не лише соціально-значимим є завдання імунітету свідка, існує і інша 

сторона завдання імунітету свідка – це процесуальна економія у кримінальному 

провадженні. Так, на думку О.Л. Мороз в силу родинних і сімейних відносин 

близькі родичі і члени сімʼї зацікавлені в результаті справи. З одного боку, свідок 

усвідомлює обовʼязок говорити правду, а з іншого, в силу спорідненості бажає 

допомогти близькій людині, дати вигідні для нього показання. Тиск на родичів під 

загрозою притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання ними 

обовʼязків свідка вело б до порушення загальнолюдських принципів моралі, 

розпаду сімʼї, руйнування родинних відносин [136, с. 188]. Адже давання 

неправдивих показань проти себе (самообмова) чи обмова іншої людини істотно 

можуть вплинути на час та людські ресурси, які будуть затрачені для перевірки 

таких показань свідка. Тому, на нашу думку, одним із завдань імунітету свідка у 

кримінальному провадженні варто розглядати процесуальну економію. 

Таким чином, можна визначити, що імунітет свідка у кримінальному 

провадженні має своїми завданням дотримання прав та свобод свідка у 

кримінальному провадженні, встановлення гарантій захисту його прав на 

недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, професійної та 

охоронюваної законом таємниці, зміцнення моральних основ правосуддя у 
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кримінальних провадженнях, а також встановлення основ процесуальної економії 

від лжесвідчень. 

 

 

1.2. Загальні й окремі закономірності виникнення та розвитку імунітету 

свідка 

 

Визначення загальних та окремих закономірностей виникнення та розвитку 

імунітету свідка у кримінальному провадженні дозволить не лише простежити 

витоки інституту свідка, але й дозволить сформулювати перспективи його 

розвитку. Одразу варто звернути увагу на те, що імунітет свідка у кримінальному 

провадженні, на окремих етапах історичного розвитку, містив різне сутнісне 

навантаження, що пояснюється як відсутністю розмежувань між різними видами 

процесів на початку розвитку процесуальних норм, так і різницею у розвитку 

суспільних відносин. 

Підтримуємо думку про те, що правові категорії, які мають історичну 

цінність, виражають основні цінності і переконання людей, виступають джерелом 

пізнання явищ суспільного життя, дають важливу інформацію про характер 

громадського життя, про етапи розвитку права того чи іншого періоду, тієї чи іншої 

країни. Крім того, правові категорії представляють і методологічну цінність, 

дозволяючи за допомогою їх вивчення, пізнати особливості правових явищ на 

певному етапі розвитку і т.п. Так, наприклад, аналіз законодавчо закріплених 

правових категорій дає можливість охарактеризувати зміну правової ідеології 

суспільства, оскільки зведення зазначених категорій в ранг закону диктується 

необхідністю охороняти певні інтереси. Ці категорії в різні епохи зʼявляються, 

зникають і на їх місце приходять інші [33, с.14].  

О.Г. Тарнакоп стверджує, що інститут імунітету свідків має глибоке коріння 

в історії людства. На його виникнення і формування вплинули моральні та етичні 

цінності суспільства, релігійні уявлення, соціальні, економічні і політичні умови 

існування держави [184, с. 50]. 
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Згідно з І.П. Корякіним, вперше інститут імунітету у праві виник на основі 

розвитку міжнародно-правових, міжплемінних звичаїв, чому сприяли перші 

контакти спільнот у світі, в які дані спільності вступали, як правило, ще до 

виникнення державного права. Очевидно, що норми про імунітет – це показник 

високої культури права і результат розвиненої системи соціальних цінностей, що 

має місце тільки у спільності, що проіснувала досить довго, і в якій норми права 

розвивалися не одне покоління [99, с. 12-13]. 

Свій початок інститут імунітету свідка бере зі Стародавніх Риму та Греції. 

Р.В. Бараннік встановив, що у кримінальних процесах Стародавніх Риму та Греції 

існував свого роду інститут імунітету свідка від дачі показань. Інститутів допиту 

обвинуваченого та обвинувача не існувало. Згадані вище особи просто наводили 

перед судом доводи своєї правоти [5, с. 135]. 

В О.В. Макєєва знаходимо, що у Стародавній Греції вирішальним доказом 

було визнання обвинуваченим своєї вини, якого фактично було досить для 

винесення рішення. Викликаний стороною свідок міг відмовитися від давання 

показань, заявивши, що йому нічого не відомо про факти, для підтвердження яких 

він був покликаний. Така відмова від дачі показань допускалася, але неявка свідка 

каралась штрафом. Неповнолітні та близькі родичі сторін не допускалися до 

давання показань як свідки, показання рабів під тортурами були самостійним 

джерелом доказів, а не свідків [124, с. 13]. 

Саме у Стародавньому Римі зʼявляється один з відомих римських правових 

принципів, який звучав так: «Nemo tenetur se ipsun prodere vel accusare» (лат.) – 

«ніхто не зобовʼязаний свідчити проти себе самого»[1, с. 9; 219]. 

Також варто зазначити, що в той час окремо існувало поняття «імунітет», у 

його юридичному значенні він був відомий ще в римському праві як звільнення від 

податків або громадських повинностей, яке міг надати Сенат, а потім імператор 

окремій особі, соціальній категорії або общині [188, с. 234], а право відмовитися 

від дачі показань розглядалося римськими юристами як привілей, який звільняє 

особу від обовʼязку виступати свідком в суді [136, c. 186]. 
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Таким чином, законодавство країн Стародавнього світу в більшості випадків 

виключало показання родичів обвинуваченого як свідків з числа доказів, але це 

було більше заходом піклування про інтереси судочинства, ніж про права особи. 

Все ж Р.В. Бараннік стверджує, що у сфері закріплення інституту імунітету свідків 

та забезпечення особі у кримінальному процесі права на свободу від самовикриття 

найдосконалішими у цей період були законодавства Стародавніх Риму та Греції [5, 

с. 136]. 

В античних містах-державах, що існували на території сучасної України, 

І.Й. Бойко зазначає про те, що свідками могли бути лише вільні особи (громадяни 

чи іноземці), а не могли давати свідчення жінки, неповнолітні та близькі родичі 

сторін [11, с. 33]. 

В «Еклозі» і «Законі Судний людєм» свідки давали свідчення на підставі 

свого власного сприйняття того, що вони бачили та чули (Словʼянська «Еклога», 

титул ХIV, ст. 2; «Закон Судний людєм », ст. 20). Зазначені вище нормативно-

правові акти містять норми, що забороняють допит в якості свідків осіб, які 

перебувають в родинних чи інших наших взаємовідносинах зі сторонами у процесі. 

Згідно з діючими правовими нормами не допускалося, щоб батьки свідчили проти 

своїх дітей і навпаки (Словʼянська «Еклога», титул XIV, ст. 1); раб і звільнений 

відповідно на користь свого пана чи на користь колишнього свого пана 

(Словʼянська «Еклога», титул XIV, ст. 1). Відповідно до норм «Закону Судного 

людєм» не повинні допитуватися як свідки ті, хто був викритий у брехні, ті, хто 

переступив Божий закон, а також ті, хто веде негожий спосіб життя [50,     с. 89]. 

Підтримуємо думку, що імунітет для свідка став зароджуватися з перших 

судових процесів, коли допускалося заслуховування сторін і можливість винесення 

рішення ставилася в залежність тільки від показань свідків. В законі вказувалося 

про допустимих свідків. Слід зазначити, що спочатку інститут імунітету свідків був 

складовою частиною інституту допустимості доказів і їх придатності [31, с. 36]. 

Такий підхід до правового регулювання імунітету свідка як складової 

допустимості доказів і їх придатності був також використаний у Київській Русі.  
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Так, з часів Київської Русі і до середини ХVІІІ ст. тортури на законодавчому 

рівні закріплювалися як спосіб отримання доказів у кримінальній справі, що 

використовувався в порядку досудового слідства. З XVIII ст. і до середини ХІХ ст. 

застосування катувань поступово обмежувалося, дозволялося лише у виняткових 

випадках (при підозрі у вчиненні тяжкого злочину). Проте, незважаючи на 

«засудження та відмову» держави від таких засобів кримінально-караним діянням, 

примушування давати показання у цей період не визнавалося [15, с. 7]. 

У Руській Правді, перш за все в Просторовій Правді, містилися норми 

процесуального права, сформовані як законодавцем, так і ті, що були відомі 

практиці протягом кількох попередніх століть. Тому деякі з норм Руської Правди 

процесуального характеру стали результатом трансформації звичаїв, 

застосовуваних ще у найранніший період Русі. Наприклад, до звичаєвих форм 

судових доказів, закріплених у Руській Правді, відносять такі докази як присяга, 

ордалії, показання свідків [127, с. 53]. Одним із засобів вирішення спорів у суді 

була присяга («рота»), до якої судом залучалася та чи інша зі сторін. Під час 

судового процесу сторонами могли використовуватися і такі судові докази як 

особисте зізнання, свідчення «послухів» і «видоків», речові докази [127, с. 55]. 

Згідно зі ст. 66 розлогої редакції Руської Правди свідком міг виступати тільки 

вільний, а свідчення холопа в розрахунок не бралися [124, с. 16-17]. 

Враховуючи зазначене вище, критично ставимось до твердження С.П. 

Мороза про те, що ідейне коріння прав людини в його структурній єдності (ідея 

свободи, ідея рівності, ідея справедливості) бере початок з перших писемних 

памʼяток Київської Русі, так сам як в європейській правовій думці ідея прав людини 

сягає античних часів і наповнюється новим змістом у пізніших правових памʼятках 

[135, с. 6]. 

Сучасна територія України, починаючи з припинення Галицько-Волинської 

держави, перебувала у складі Польщі та Литви, а потім Австро-Угорщини та Росії. 

Тому надалі аналіз регулювання імунітету свідка у памʼятках правової культури 

необхідно продовжити за їх хронологією.  
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На українських землях, у складі Королівства Польського (1387-1569 рр.), 

польське процесуальне право визначало один із видів доказів – покази свідків. 

Віслицький статут встановлював, що свідками повинні бути люди добросовісні і 

здатні давати такі покази. Свідчення набувало сили доказу лише в тому випадку, 

коли воно підтверджувалося присягою на Розпʼятті.  

У випадку, коли свідками виступали родичі, інша сторона могла оголосити 

їм відвід. Однак такий відвід потрібно було оголошувати тоді, коли імена 

зазначених свідків називав чиновник у суді. Після того як свідок прийняв присягу, 

його відвід не міг бути задоволений [11, с. 177-178]. 

Покази свідків у копному судочинстві мали велике значення. Попри 

обмеження у Руській Правді кола осіб, які могли бути свідками, копні суди 

визнавали правомірними свідчення усіх людей незалежно від їхнього суспільного 

стану та статті. До свідків було тільки дві вимоги: осілість і добра репутація [8, 

с. 154-155]. 

Згідно з арт. 76 Статуту Великого князівства Литовського 1588 року свідками 

у будь-якій справі мали виступати християни, люди добрі, що заслуговують довіри 

[221, с. 79]. 

У період Української козацької держави свідчити в суді було обовʼязком 

«громадянською повинністю, яку кожний обвʼязаний сповинити», і відмова свідка 

давати показання тягла за собою покарання. Свідка попереджали про те, що 

повинен говорити правду, а свої свідчення, записані до протоколу, він підписував 

[11, с. 559-560]. 

Значним етапом у розвитку інституту показань мало «Коротке зображення 

процесів чи судових тяжб» («Краткое изображение процессов или судебных тяжб») 

(березень 1715 г.). Коротке зображення процесу остаточно сформувало інститут 

показань під потреби розшукового процесу, саме того його різновиду, який в якості 

невідʼємної складової мав формальну систему доказів. У цьому нормативному акті 

отримало посилення публічний і формальний підхід у трактуванні показань свідків. 

На погляд А. Є. Лєдньова, із зазначених положень бере початок інститут привілеїв 

свідків і імунітетів показань свідків. Положення пункту 15 статті 2 «Короткого 
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зображення процесів» містить те, що «ніхто не може проти себе свідчити» [111, 

с. 66]. 

У процесуальному законодавстві Петра I дається докладний перелік осіб, які 

не можуть давати свідчення, серед них зокрема виділяються: підкуплені дарами 

«свідоцтва ради»; «Немовлята або які ще 15 років не мають»; ті, хто самі до справи 

причетні, не можуть свідчити проти самих себе; іноземці, про чесне життя яких 

нічого точно не відомо і т.д. [124, с. 27-28]. 

А.Є Лєдньов наводить більш детальний перелік осіб, які до початку XIX 

століття під присягою не могли бути допущені для дачі показань. Це наступні 

категорії: 

по-перше, ті, хто у Святого Причастя не бував і підряд три роки не сповідався 

(Частина 2, гл. 2, стаття 2, пункт 3 «Короткого зображення процесів», Указ від 16 

квітня 1737 р., Указ 17 грудня 1745 р., Указ. 30 вересня 1765 р., Указ 17 лютого 

1769 р.); 

по-друге, розкольники в справах правовірних, крім того, що між собою 

(Укази від 4 червня 1724 року і 17 грудня 1745 р.); 

по-третє, особи, які судом зганьблені, що робили фальшиву присягу, покарані 

та явні ( «Коротке зображення процесів» частина 2, глава 3, статті 4, 5, 6 і 9; 

Генеральний регламент глава 53, пункт 1; Морського Статуту книга 5 -я, 141 

артикул і пункт 2 Указу 1767 року 16 липня); 

по-четверте, іноземці, поведінка яких не відома (Військ. Процес частина 2 

глава 3 пункту 16 відділення); 

по-пʼяте, малолітні, які не мають пʼятнадцяти років від роду («Коротке 

зображення процесів» 2 частина 3 глава 14 стаття і Указ від 23 серпня 1742 р.); 

по-шосте, глухі і німі (пункт 28 Указу від 22 січня 1669); 

по-сьоме, особи, яким про справу невідомо (Покладання 1649 р., глава 10, 

пункт 172; «Коротке зображення процесів», Частина 2 глава 3, стаття 17); 

по-восьме, пани за кріпаків своїх свідчити не можуть (Покладання 1649 р., 

глава 10 стаття 178). 
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Кріпаки і відпущені на волю за панів своїх у свідки не приймаються 

(Покладання 1649 р., глава 10, стаття 174). 

Якщо інших свідків, крім тих, які живуть в будинку чолобитника або 

відповідача живуть і в службі їх складаються, або хліб їх їдять, нікого немає, то і ці 

сприймаються ( «Коротке зображення процесів», 2 частина, 3 розділи, стаття 12) 

[111, с.68-69]. 

В 1785 Катерина II затвердила документ, названий «Грамота на права і 

вигоди містам Російської імперії», в якому регламентувалися організація і 

діяльність заснованих при ній судів і закріплювалися найважливіші положення 

кримінального судочинства. Звід законів усував деякі категорії осіб від свідоцтва, 

наприклад, малолітніх до 15 років; позбавлених честі і прав; явних перелюбників; 

людей, що таємно псували межові знаки; іноземців, поведінка яких невідома; 

розкольників в справах православних і т.д. [124, с.29-30]. 

Відповідно до статті 216 частини 2 томи 15 Зводу Законів не допускаються у 

кримінальній справі до давання показань під присягою: 1) особи, причетні до 

справи; 2) перебувають з підсудним в родинних та близьких відносинах або в 

дружбі, або мали з ним до того часу ворожнечу, хоча б потім вони і помирилися; 

3) діти проти батьків; але батьки дітей від свідоцтва усунені бути не можуть; 

4) відпущені на волю проти колишніх помічників своїх і дітей їх; 5) люди, 

підкуплені для свідоцтва; 6) дружини проти чоловіків [111, с. 70]. 

Такий обширний перелік осіб, які не можуть бути свідками обґрунтовується 

наступним чином. Так, згідно з О.С. Саушкіною інтерес до показань свідків як 

доказів у кримінальному процесі серед вчених і громадських діячів Європи і Росії 

проявився як ніколи в першій половині XVIII століття. Саме в цей період в кінці-

кінців зжив себе інквізиційний процес. У багатьох країнах Західної Європи, які 

пережили революційні політичні перетворення, намітився перехід до змагального 

або змішаного процесу, що допускає вільну оцінку доказів [168, с. 64]. 

Надалі правова культура суспільства зумовлює чітке регулювання імунітету 

свідка у Статуті кримінального судочинства. 
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Можливість самоусунення від дачі показань свідків проти обвинувачуваної 

особи була надана Статутом кримінального судочинства 1864 року його чоловікові 

або дружині, родичам по прямій лінії, висхідній і низхідній, а також рідним братам 

і сестрам (ст. 94, 705). На жаль, в роки революційної, а потім і соціалістичної 

законності цей принцип кримінального судочинства був втрачений і довгий час, 

людей змушували всупереч моральним засадам і всьому бажанню брати участь, по 

суті, в доведенні власних протиправних діянь, а також дій своїх рідних і близьких 

[13, с. 8-9]. 

Демократичні засади, закріплені у Статуті кримінального судочинства 1864 

р., були результатом втілення досвіду зарубіжних країни з урахуванням місцевих 

традицій. Відбулися суттєві зміни у судочинстві: судова реформа в Російській 

імперії стала найбільш радикальною і новаторською з усіх реформ другої половини 

ХІХ ст. [11, с. 672]. 

У наукових працях знаходимо, що до Статуту кримінального судочинства не 

існувало імунітету свідка взагалі. Так, І.П. Корякін стверджує, що багато із 

правових документів, що є памʼятками юриспруденції, починаючи з судебников 

Івана IV і закінчуючи указами Петра I, містять норми, що виключають участь тих 

чи інших осіб як свідків у тій чи іншій справі. Автор відзначає, що ці норми не 

можна віднести до імунітету з огляду на те, що особа у цій ситуації не може бути 

звільнена від обовʼязку давати свідчення (у неї такого просто немає). Тим часом 

виникнення цих норм грає роль передумови до розвитку інституту імунітету у 

праві. Першим правовим актом, що закріплює наявність імунітету від давання 

показань, на думку автора, є Статут кримінального судочинства 1864 р. (один із 

кращих правових документів людства) [99, с.20]. Не погоджуємось із думкою 

автора. Вважаємо, що неможливість залучення свідка з будь-яких причин є також 

імунітетом свідка, який розвивався разом із розвитком правової думки та правової 

культури тогочасного суспільства. А в тому ж Статуті кримінального судочинства 

1864 року імунітет свідка набуває нової сутності, що схожа з теперішнім 

розумінням імунітету свідка у кримінальному провадженні. 
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Так, згідно зі Статутом кримінального судочинства 1864 не допускалися до 

давання показань: 

1) божевільні та шалені; 

2) духовні особи – щодо зізнання, зробленого їм на сповіді; 

3) повірені або захисники обвинувачених – щодо зізнання, зробленого їх 

довірителями [124, с. 31-32]. Таким чином, знаходимо підтвердження висунутої 

нами гіпотези про те, що встановлення окремих категорій осіб (як, наприклад, 

божевільні та шалені у загальному переліку осіб, які не допускаються до давання 

показань) є тогочасним проявом імунітету свідка. 

Творці Статуту виходили з того, що «не усуваючи нікого від показань, надати 

розсудливості суддів для визначення значення кожного показання відповідно до 

ступеня його достовірності. Виключення із цього правила може бути допущено 

тільки у тих випадках, коли свідок за своїми душевними або тілесним недоліками 

не міг пізнати засвідчування предмета або ж, коли показання його проти підсудного 

було б порушенням таємниці, довіреної свідку такого звання, в якому він може 

приносити користь суспільству лише при належномій довірі до його скромності» 

[200, с. 205]. 

В основу змісту ст. 704 (Статуту кримінального судочинства – Г.Д. ) у всіх 

трьох її пунктах покладена одна загальна думка: «злочинність факту, винність в 

ньому осіб можуть доводитися найрізноманітнішими даними. Але закон, який 

спирається на вимоги судової етики, вимагає, однак, щоб джерело, звідки черпати 

ці дані, не будило сумнівів ні з якого боку і було доступне для суворої перевірки. 

Закон страшиться допущення доказів, отриманих в обстановці, що повʼязана з 

таємницею або від осіб, які перебувають в ненормальному стані душевних сил» [93, 

с. 77]. 

Австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 р. закріплював 

основоположні принципи кримінального процесу, а також обвинуваченому було 

гарантовано право не давати показання проти себе [11, с. 730]. 

Процесуальне законодавство УНР за Центральної Ради встановлювало, що 

свідками не могли бути «божевільні і дурнуваті», а також особи, котрі отримали 
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будь-які відомості у справі, а також присяжні повірені та інші особи, що 

виконували обовʼязки захисників підсудних, обвинувачі [11, с.751]. 

Окремий етап правового регулювання імунітету свідка у кримінальному 

провадженні знаходимо у нормах Радянської України.  

Виконуючи своє основне завдання – пошук матеріальної істини по справі і 

здійснення правосуддя, революційні трибунали не були звʼязані будь-якими 

обмеженнями щодо способів розкриття істини, не були обмежені ніякими 

формальними доказами, від переконання революційних трибуналів залежало, по 

обставинах справи, допустити ті чи інші докази, вимагати їх від окремих громадян 

чи установ [162, с. 11]. 

У перших радянських законодавчих актах (Положенні про полкових судах 

1919 року, Положенні про військових слідчих 1919 року) передбачалося, що родичі 

підсудного допитуються без відібрання підписки про відповідальність за 

неправдиві свідчення [232, с. 115]. 

КПК УСРР 1927 p., з одного боку, відтворював чималу кількість статей свого 

попередника КПК УСРР 1922 p. Саме тоді поруч з демократичними засадами 

діяльності зазначених органів КПК УСРР 1927 р. включав положення, які не можна 

назвати демократичними. Так, наприклад, визнавалося за можливе допитати 

захисника як свідка, якщо тому було щось відомо про злочини, передбачені 

статтями 542-544 КК УСРР. Тим самим руйнувався принцип професійної таємниці 

захисника. Ці та деякі інші антидемократичні положення КПК УСРР 1927 р. 

дозволяли порушувати права громадян України і чинити безконтрольні розправи 

над тими, хто не мирився з радянським режимом [127, с. 78-79]. За такої умови КПК 

УСРР 1922 року захисника відносив до категорії осіб, які не можуть бути викликані 

та допитані як свідки.  

«Імунітет свідка» як кримінально-правовий інститут був відсутній у 

кримінально-процесуальному законодавстві радянського і початкового 

пострадянського періоду існування держави. Характер правових норм був 

виключно імперативним. Диспозитивні основи кримінально-процесуальної галузі 

права, а втім, і в більшості галузей права радянської держави, були відсутні. 



50 

Кримінально-процесуальний закон радянського періоду практично не надавав 

свідкові право вибору між інтересами держави та інтересами близьких родичів в 

ситуаціях, коли останні перебували у статусі підозрюваних, обвинувачених у 

справі [106, с. 491]. 

В Конституції СРСР від 05.12.1936 року відсутні згадки про право не 

свідчити проти себе [170]. В Конституції України від 20.04.1978 року також немає 

права не свідчити проти себе [94]. 

М.М. Гродзинський, С.А. Альперт, М.І. Бажанов визначили, що тільки дві 

категорії осіб не можуть бути допитані як свідки:  

1. Згідно з п.1 ст. 69 КПК УРСР і п.1 ст. 72 КПК РРФСР не може бути 

допитаний як свідок захисник обвинуваченого із приводу тих обставин, що стали 

йому відомі у звʼязку із виконанням обовʼязків захисника в даній справі… 

2. Закон (п.2 ст. 69 КПК УРСР і п. 2 ст. 72 КПК РРФСР) зазначає, що не 

можуть бути допитані як свідки особи, які у звʼязку зі своїми фізичними або 

психічними вадами нездатні правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, і давати про них показання [157, с. 107]. Нездатність осіб правильно 

сприймати обставини, що мають значення для справи і які встановлюються 

експертизою [196, с. 98]. 

Свідком у радянському кримінальному процесі є кожна особа, яка знає 

відомості потрібні для справи і може повідомити їх у встановленому законом 

порядку. Такими свідками можуть бути як незаінтересовані, так і заінтересовані в 

наслідках справи особи, а також родичі і друзі обвинуваченого, так само як і особи, 

що ворогують з ним, родичі потерпілого та ін. Всі ці обставини слід враховувати 

при оцінці показань зазначених осіб, але вони не можуть бути підставою для 

усунення їх від справи. Тому відвід свідків за мотивами спорідненості, дружби, 

неприязні або якої-небудь іншої заінтересованості в результатах справи не 

допускається (М.М. Гродзинський, С.А. Альперт, М.І. Бажанов) [157, с. 106-107]. 

Наукові підходи до сутності та соціального значення імунітету свідка у 

кримінальному провадженні обумовлювались його тогочасним політико-правовим 

регулюванням. Так, радянські громадяни, даючи покази, керуються вимогами 
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закону, розумінням свого обовʼязку та велінням совісті. Тому правдиві показання 

в радянському кримінальному процесі є правилом, а завідомо неправдиві – 

виключенням із правила. Винятки зустрічаються тоді, коли свідок чомусь 

зацікавлений у приховуванні істини, коли він при даванні показань керується 

антисуспільними мотивами, що суперечать радянському закону та соціалістичній 

моралі. Зацікавленість свідка у справі може мати різні підстави, в тому числі 

прагнення приховати свою причетність до досліджуваного злочину; родинні або 

дружні відносини з обвинуваченим, в силу яких свідок прагне допомогти 

обвинуваченому уникнути відповідальності; ворожі відносини з обвинуваченим 

або потерпілим, які можуть спонукати свідка повідомити завідомо неправильні 

показання у справі і т.п. [176, с. 152].  

Саме тоді у деяких соціалістичних країнах був інший підхід до правового 

регулювання імунітету свідка. Так, А.Л. Ривлін визначає, що деякі КПК 

встановлюють можливість звільнення від обовʼязку давати показання певні 

категорії свідків. КПК ПНР передбачає право свідка не відповідати на питання про 

обставини, виявлення яких могло б потягти за собою притягнення до 

відповідальності його самого та його близьких. Відмовитись давати показання 

може дружина обвинуваченого, рідні, брат і сестра дружини, його усиновителі і 

ним усиновлені (ст. 94). Право відмови давати показання свідками в аналогічних 

випадках передбачають також КПК ЧССР (§ 100) і КПК Соціалістичної 

Федеративної Республіки Югославії (ст. 221). КПК усіх країн народної демократії 

забороняють адвокатам давати показання і допитувати їх про обставини справи, в 

яких вони беруть участь як захисники [157, с. 327-328]. 

Стаття 69 КПК України 1960 року встановила, що не можуть бути допитані 

як свідки: 

1) захисник підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного про обставини, які 

стали йому відомі у звʼязку з виконанням обовʼязків захисника; 

2) адвокат, представник професійної спілки та іншої громадської організації 

про обставини, які стали йому відомі у звʼязку з виконанням ним обовʼязків 

представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача; 
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3) особи, які у звʼязку зі своїми фізичними або психічними вадами нездатні 

правильно сприймати обставини, які мають значення для справи і давати про них 

показання. 

Нездатність осіб правильно сприймати обставини, які мають значення для 

справи, встановлюється експертизою [105]. 

За час дії статті 69 КПК України 1960 року до її тексту вносились зміни. І у 

новій редакції стаття 69 КПК України 1960 року зʼявилась згідно із Законом № 

2533-111 від 21.06.2001 – набуває чинності з 29.06.2001. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 69 КПК України 1960 року з 2001 року не можуть бути 

допитані як свідки: 

1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на 

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 

нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі – з приводу того, що їм довірено 

або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від 

обовʼязку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості; 

2) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представник 

потерпілого, позивача, відповідача – про обставини, які стали їм відомі при наданні 

юридичної допомоги підзахисним або довірителям; 

3) особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи судово-

медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно 

сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них; 

4) свідок, який відповідно до статті 52-3 цього Кодексу, дає показання під 

псевдонімом, – щодо дійсних даних про його особу; 

5) особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який відповідно до 

статті 52-3 цього Кодексу, дає показання під псевдонімом, – щодо цих даних. 

Відмовитися давати показання як свідки мають право (ч. 2 ст. 69 КПК 

України 1960 р.): 

1) члени сімʼї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного; 
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2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сімʼї, близьких 

родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні злочину. 

Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які мають право 

дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних 

представництв – без згоди дипломатичного представника. 

Дізнавач, слідчий, прокурор і суд перед допитом осіб, зазначених у частинах 

1 і 2 цієї статті, зобовʼязані розʼяснити їм право відмовитись давати показання, про 

що зазначається у протоколі допиту чи у протоколі судового засідання [105].  

28.06.1996 року прийнята Конституція України, яка у ч. 1 ст. 63 встановила, 

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо 

себе, членів сімʼї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [95]. 

В.М. Тертишником висловлена слушна пропозиція доповнити цей перелік 

також оперативними працівниками органів МВС і СБУ щодо конфіденційної 

інформації, яку їм довірено, якщо вони не звільнені від обовʼязку зберігати таку 

таємницю. Уповноважений прав людини Верховної Ради України не зобовʼязаний 

давати показання по суті справ, що закінчені або знаходяться у нього у провадженні 

(ст. 20 Закону України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини») [186, с. 69-70]. Втім вона залишилась без правового регулювання досі. 

Згідно з вище викладеним, та не погоджуючись із думкою С.Ю. Нікітіна про 

періодизацію інституту імунітету свідків, зокрема у російському кримінальному 

процесі, який на думку автора пройшов досить довгу історію становлення, яка 

складається з наступних етапів:  

а) дореформений період, що передує прийняттю Статуту кримінального 

судочинства 1864 роки;  

б) регламентація імунітету свідків за Статутом УС 1864 роки;  

в) «радянський» і «пострадянський» період з 1917 по 1993 рік;  

г) регулювання імунітету свідків по Конституції РФ 1993 року і КПК РФ 2001 

року [141, с. 26], та враховуючи близькість процесуальних систем і особливості 

вітчизняного процесуального законодавства, необхідно виділити наступні періоди 
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становлення імунітету свідка у кримінальному провадженні та практики його 

реалізації в Україні: 

1) приблизно з 740-750 рр. – до XII ст. – зародження правового 

регулювання інституту імунітету свідка у кримінальному провадженні як складової 

допустимості доказів. Правове регулювання здійснюється через заборону допиту 

окремих категорій осіб як свідків; 

2) з XII ст. по середину XVIII ст. – перехід правового регулювання 

імунітету свідка від заборони допиту окремих категорій осіб до встановлення 

чітких вимог до тих, хто може бути допитаний як свідок в контексті допустимості 

доказів; 

3) з 1715 по 1922 рр. – змішаний підхід до правового регулювання 

імунітету свідків як через обмеження до залучення окремих категорій осіб як 

свідків, так і встановлення вимог, хто може бути залучений як свідок; 

4) з 1922 р. по 1996 р. – виключення права не свідчити проти себе та своїх 

близьких; 

5) з 28. 06.1996 року – по 13.04.2012 року – конституційне закріплення 

права відмови давати показання або пояснення щодо себе, членів сімʼї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом; 

6) з 13.04.2012 року – сучасний стан правового регулювання імунітету 

свідка у кримінальному провадженні. 

Також, варто узагальнити, що проведений історико-теоретичний аналіз 

дозволив сформулювати такі загальні особливості історичного розвитку 

свідоцького імунітету як пріоритету держави: по-перше, формує історичний тип 

кримінального процесу; по-друге, формує разом з іншими елементами 

ціленаправленість кримінального процесу; по-третє, формує основу 

правозастосовної практики; по-четверте, за наявності прогалин та колізій 

правового регулювання є вектором застосування аналогії права та вибору норм 

права відповідно. 
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1.3. Порівняльно-правовий аспект імунітету свідка у кримінальному 

процесі країн з континентальною та англо-американською правовою сімʼєю 

 

Одним зі шляхів підвищення ефективності кримінального судочинства є 

забезпечення балансу вичерпної повноти доказової бази, законності її формування 

та безумовного дотримання прав і свобод учасників кримінального судочинства. 

Україна, обравши курс на реформування соціальної, економічної, політичної й 

правової систем, приділяє значну увагу закріпленню на конституційному рівні 

принципів, що є основою механізму реалізації захисту прав і свобод громадян. 

Законодавче закріплення й удосконалення досліджуваного нами інституту є 

значним кроком на шляху зміцнення демократичних і моральних засад 

кримінального судочинства, а також важливим засобом забезпечення 

процесуальних прав і гарантій законності й обґрунтованості залучення учасників 

кримінального процесу до сфери кримінального судочинства й застосування до них 

повʼязаних із цим обмежень. 

Для науковців, що займаються дослідженнями у сфері кримінального 

процесуального права, особливий інтерес становить порівняльно-правовий аналіз 

та характеристика відповідних законодавчих норм у різних державах, зокрема у 

європейських країнах, котрі, як і Україна, належать до романо-германської 

правової сімʼї [40, с. 244-286]. Однією з таких країн є Федеративна Республіка 

Німеччина, Кримінально-процесуальний кодекс якої є одним з найстаріших у 

Європі й успішно поєднує давні консервативні норми з реалізацією нових 

демократичних принципів. 

Кримінальний процес у Німеччині не є змагальним. Прокурор у своїй роботі 

керується принципом дослідження матеріальної істини (§ 160 КПК Німеччини). З 

огляду на цей принцип, що є притаманним процесам інквізиційного типу, прокурор 

зобовʼязаний досліджувати не лише обвинувальні, але й виправдувальні докази. 

Суд також має дотримуватися такого принципу. 

У німецькому законодавстві право відмовитись від дачі показань, що тягнуть 

за собою самозвинувачення свідка, регламентується § 55 Кримінально-
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процесуального кодексу Федеративної Республіки Німеччина (далі – КПК ФРН), 

прийнятого 1 лютого 1877 року [197; 198]. Зазначена норма встановлює: «Кожен 

свідок може відмовитися від повідомлення відомостей з таких питань, відповіді на 

які вплинуть на нього самого або одного з його родичів, зазначених в § 52 абз. 1 

КПК ФРН, створять небезпеку переслідування за вчинення кримінально караного 

діяння або адміністративного правопорушення». Отже, свідок повинен бути 

попереджений про його право відмови від повідомлення таких відомостей. 

Правом відмови від дачі показань з особистих підстав (§ 52) за КПК ФРН 

користуються такі особи: заручений з обвинувачуваним; інший з подружжя 

обвинувачуваного, якщо навіть шлюб більше не існує; особи, що перебувають з 

обвинувачуваним у родинних відносинах прямої лінії, у спорідненні або повʼязані 

усиновленням або перебувають у родинних відносинах за побічною лінією до 

третього коліна, або ж є родичами до другого коліна, або раніше були у такому 

спорідненні. Такі категорії осіб до присяги не приводяться (§ 61 КПК ФРН). 

Обмеженим правом на відмову від дачі показань свідків у Німеччині 

користується досить широке коло осіб (§ 53 КПК ФРН). До цього кола належать 

священники, журналісти, захисники, малолітні, члени уряду, члени бундестагу, 

ландтагу, члени консультативних установ, податкові повірені, аптекарі й акушери 

щодо відомостей, які стали їм відомі у звʼязку з виконанням професійних 

обовʼязків. Це право відмови від свідчень через займану посаду в Німеччині 

регулюється не тільки КПК ФРН, але й закріплене в основному законі – у 

Конституції, прийнятій 23 травня 1949 року (ст. 47) [142]. 

Детальний перелік таких осіб, а також те, що особи, які мають право на 

відмову від дачі своїх показань, мають бути попереджені про це право перед 

кожним допитом, знаходимо у В.В. Молдована, А.В. Молдована. Так, у 

відповідності з § 52 правом відмови від дачі показань з професійних підстав, мають: 

1) священник – про те, що йому довірено або стало відомо в силу його 

духовного сану; 

2) захисник обвинуваченого – про те, що йому довірено або стало відомо в 

силу його правового становища; 
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3) адвокати, з патентних справ, нотаріуси, ревізори з економічних питань, 

присяжні ревізори бухгалтерських книг, радники з податків і уповноважені з 

податків, лікарі, зубні лікарі, аптекарі, акушери – про те, шо їм довірено або стало 

відомо в силу їх становища; 

3а) член або уповноважений офіційної консультативної установи згідно з § 

218б абз. 2 №1 Кримінального кодексу – пpo те, що їм довірено або стало відомо в 

силу їх становища; 

4) члени бундестагу, ландтагу або однієї з двох палат – про осіб, які довірили 

їм відомості в силу їх становища як членів цих органів або вони довірили відомості 

цим особам в силу їх становища, а також про відомості відомі їм самим; 

5) особи, які за професійним обовʼязком беруть або брали участь в підготовці, 

виданні або розповсюдженні періодичних видань або радіопередач – про особу 

автора, відправника або довіреної особи, про публікації, джерела і повідомленнях 

як частини редакційної роботи. Особи, вказані в абз. 1 № 2 і 3а, не можуть 

відмовитись від дачі показань в якості свідків, якщо вони звільнені від обовʼязку 

зберігати таємницю [133, с. 288-289]. 

Стосовно реалізації права на імунітет неповнолітніми особами становить 

інтерес положення § 52 ФРН, яке передбачає, що у разі, коли малолітні внаслідок 

недостатньої зрілості інтелекту або особи, які перебувають під опікою внаслідок 

психічного захворювання чи розумової відсталості, не розуміють належним чином 

значення права на відмову від дачі свідчень, то вони можуть бути допитані лише у 

випадку, якщо вони готові свідчити, і їх законний представник дав згоду на допит. 

Якщо законний представник сам є обвинуваченим, то він не може вирішувати 

питання про використання права на відмову від дачі свідчень; це ж стосується і 

батька чи матері, які не є обвинуваченими. Якщо право на законне представництво 

мають обидва з батьків, один з них не може вирішувати питання щодо свідчень без 

згоди іншого [197; 198]. 

Якщо ж свідок без законної на те підстави відмовиться від давання показань, 

то він зобовʼязаний відшкодувати заподіяні відмовою збитки, може бути 
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оштрафований і навіть арештований на строк до 6 місяців. Правом застосування 

цих заходів наділені судді під час попереднього розгляду [198].  

Окремо знаходимо також наступні права свідків у КПК ФРН, які можуть бути 

включені до структури імунітету свідка у ФРН. Це право не розголошувати місце 

свого проживання (§ 68 КПК ФРН), право не відповідати на питання, які можуть 

скомпрометувати свідка чи зачіпають його особисте життя та які не мають 

суттєвого значення для справи (§ 68 КПК ФРН) [183, с. 136]. У КПК ФРН також 

визначено про недопустимість оголошення протоколу показань свідка, допитаного 

до судового розгляду, який лише в суді вперше використав своє право на відмову 

від давання показань (§252 КПК ФРН) [132, с. 28]. 

Дія імунітету свідка суттєво обмежена щодо так званих коронних свідків. У 

КК ФРН інститут коронного свідка врегульований § 46b (допомога в розслідуванні 

або запобіганні тяжких злочинів). Згідно з його нормами, якщо особа, що вчинила 

діяння, що карається позбавленням волі з підвищеною нижньою межею санкції або 

довічним позбавленням волі, шляхом добровільного повідомлення наявних у неї 

відомостей істотно сприяла розкриттю перерахованих у законі кримінально карних 

діянь або добровільно й вчасно повідомила правоохоронний орган про зазначене 

діяння, про планування якого вона поінформована, внаслідок чого це діяння може 

бути відвернене, суд може помʼякшити покарання (замість довічного позбавлення 

волі призначається позбавлення волі строком не менше 10 років). Якщо особа брала 

участь у вчиненні кримінально карного діяння, її сприяння розкриттю повинно 

стосуватися більшого, ніж її власні дії у вчиненні цього діяння. Замість 

помʼякшення покарання суд може звільнити особу від покарання, якщо відповідне 

діяння карається винятково обмеженим за часом позбавленням волі й особа 

підлягала б покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не більше 3 років. Під 

час винесення відповідних рішень суд враховує сутність та обсяг повідомлених 

фактів і їх значення для розкриття або припинення діяння, час повідомлення, обсяг 

сприяння, здійсненого особою органам кримінального переслідування, суспільну 

небезпечність діяння, про яке особа надала відомості, співвідношення 

перерахованих вище обставин з тяжкістю вчиненого особою діяння і її провиною. 
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Помʼякшення покарання й звільнення від нього не застосовуються, якщо особа 

повідомила наявні в неї відомості тільки після початку судового розгляду щодо неї 

[197; 198; 116, с. 27]. При цьому варто звернути увагу, що із права на справедливий 

процес судова практика Німеччини вивела конкретні правові наслідки, серед яких 

заборона обходу права родичів на відмову від давання свідоцьких показань шляхом 

використання таємних агентів (BVerfG StV 2000, 466 з прим. Weßlau, StV 2000, 468 

і Rogall, NStZ 2000, 490) [215, с. 33]. 

В іншій країні континентальної правової сімʼї, Франції, правове регулювання 

імунітету свідків наступне. Будь-яка особа, вказана у скарзі потерпілого, яка 

супроводжується предʼявленням цивільного позову, має право відмовитись давати 

показання як свідок. Після ознайомлення зі змістом скарги слідчий суддя має 

попередити таку особу про це і зробити відмітку у протоколі. У випадку відмови 

від дачі показань така особа може бути допитана лише як обвинувачений. 

Забороняється допитувати як свідків також осіб, проти яких існують серйозні та 

узгоджені докази щодо їх винуватості, якщо це заздалегідь тягне за собою 

порушення права на захист. 

Не можуть заслуховуватись під присягою показання: батька, матері, сина, 

доньки та інших родичів обвинуваченого по висхідній і низхідній лініях; братів та 

сестер; свояків у схожому ступені спорідненості; чоловіка і дружину, в тому числі 

і після розлучення; цивільного позивача (потерпілого); дітей у віці до 16 років. 

Однак, якщо будь-яка з цих осіб була допитана під присягою, то це не тягне 

за собою недопустимості її показань, якщо ні прокурор, ні одна зі сторін не 

заперечують проти присяги. У випадку заперечень свідок може бути лише 

заслуханий в порядку отримання свідчень, так званого довідкового характеру на 

основі дискреційних повноважень головуючого [199, с. 147]. Така категорія осіб є 

звільненою від заслуховування під присягою. 

У Франції існує свідоцький привілей повного звільнення від обовʼязку 

давання показань. Таким привілеєм володіють категорії осіб, котрі повʼязані 

професійною таємницею: лікарі, священники, нотаріуси, адвокати, поліцейські, 

якщо мова йде про розкриття даних про секретних інформаторів. В КПК немає 
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відповідних норм, а вказаний список осіб є результатом судової практики, яка 

склалась за багато років [39, с. 321]. Частина 2 ст. 109 КПК, що введена Законом 

від 04.01.1993 р., проголошує, що «будь-який журналіст, що допитується як свідок 

про інформацію, отриману ним за виконання своїх службових обовʼязків, вправі не 

розголошувати джерело інформації». Це єдиний випадок такого виду привілея 

свідка, який напряму закріплений у кримінально-процесуальному законі [39, с. 321-

322]. 

В аналізі норм КПК Франції необхідно врахувати, що досудове розслідування 

як стадія кримінального процесу здійснюється слідчим суддею. Глава І частини 

третьої КПК Франції «Слідчі органи» має назву «Слідчий суддя – слідчий орган 

першої інстанції». У ст. 82і цієї глави КПК Франції передбачено можливість 

сторони під час слідства направляти слідчому судді письмове і мотивоване 

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

разі задоволення такого клопотання слідчий суддя зобовʼязаний провести такий 

допит протягом 30 діб з моменту отримання відповідного клопотання [235, с. 222]. 

КПК Франції передбачає особливий порядок допиту членів уряду та 

уповноважених представників іноземних держав. 

Премʼєр-міністр та інші члени уряду Франції можуть виступати перед судом 

в якості свідків лише з дозволу Ради Міністрів, отриманого на основі доповіді 

міністра юстиції. Такий дозвіл оформляється декретом, а після цього вони дають 

показання у загальному порядку. 

Якщо суд не вимагає особистої явки цих осіб або на неї не було отримано 

дозволу, вони за вказівкою суду, у провадженні якого знаходиться справа, 

допитуються за місцем їх проживання в письмовій формі першим головою 

апеляційного суду або головою трибунала великої інстанції. В суді присяжних такі 

показання оголошуються публічно і використовуються в дебатах. 

Письмові показання представників іноземної держави можуть бути 

витребувані судом через міністра закордонних справ. Якщо вимога буде прийнята, 

допит проводить перший голова апеляційного суду або магістрат, якого він 

уповноважив [199, с. 148]. 
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Щодо Білорусії, то О.Л. Мороз зазначає, що інститут імунітету свідків у 

національному законодавстві було відроджено в 1994 р із прийняттям Конституції 

Республіки Білорусь. Стаття 27 Конституції Білорусії встановила: «Нікого не може 

бути примушено до давання показань і пояснень проти самого себе, членів своєї 

сімʼї, близьких родичів». Автор вважає, що в основі цієї норми лежить загальне 

положення ст. 2 Конституції, відповідно до якої «людина, її права, свободи і 

гарантії їх реалізації є вищою цінністю і метою суспільства та держави» [136, 

с. 188]. 

Таке положення Конституції Білорусії деталізовано в пункті 1 частини 3 

статті 60 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, який наділяє 

свідка правом не свідчити проти себе самого, членів своєї сімʼї і близьких родичів. 

Слід звернути увагу, що законодавство Республіки Білорусь, de facto закріплюючи 

правове регулювання інституту імунітету свідків, проте не використовує саме 

поняття «імунітет для свідка», що залишає широке поле для трактування такого 

поняття різними дослідниками [220]. 

Окрім того, ч. 2 ст. 60 КПК Білорусії встановила, що не підлягають допиту як 

свідки:  

1) підозрюваний;  

2) особи, які в силу віку, фізичних або психічних недоліків не здатні 

правильно сприймати обставини, що підлягають встановленню у кримінальній 

справі, і давати про них показання. Для вирішення питання про здатність особи 

правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про них 

показання може призначатися і проводитися амбулаторна експертиза;  

3) адвокати, їх стажисти, помічники, інші працівники адвокатських утворень, 

юридичних консультацій. Для отримання будь-яких відомостей, які можуть бути 

їм відомі у звʼязку з наданням юридичної допомоги при провадженні у 

кримінальній справі;  

4) особи, яким відомості, що мають відношення до цієї кримінальної справи, 

стали відомі у звʼязку з їх участю у провадженні з кримінальної справи в якості 

захисника, представника, цивільного позивача, цивільного відповідача. Участь у 
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справі законних представників підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого не 

вилучає можливості допиту цих осіб як свідків з інших обставин, які мають 

значення для справи;  

5) прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, секретар судового 

засідання (секретар судового засідання – помічник судді) – про обставини 

кримінальної справи, які стали їм відомі у звʼязку з участю у провадженні 

кримінальної справи, а суддя – у звʼязку з обговоренням в нарадчій кімнаті питань, 

що виникли під час винесення судового рішення;  

6) священнослужитель – про обставини, відомі йому зі сповіді;  

7) лікар – без згоди особи, яка звернулася за наданням медичної допомоги, 

залежно від обставин, що становлять предмет лікарської таємниці;  

8) особи, які надали конфіденційну допомогу в розкритті злочину; без їх 

згоди і згоди відповідного органу кримінального переслідування [194]. 

Частина 2 ст. 11 КПК Російської Федерації (далі – РФ) встановила, що у разі 

згоди осіб, що володіють імунітетом свідка, перед тим як давати показання 

дізнавач, слідчий, прокурор і суд зобовʼязані попередити зазначених осіб про те, 

що їх показання можуть використовуватися як докази в ході подальшого 

провадження у кримінальній справі [195]. Отже, у процесуальному законодавстві 

РФ прямо визначене поняття імунітет свідка. 

Згідно зі ст. 56 КПК РФ не підлягають допиту як свідки:  

1) суддя, присяжний – про обставини кримінальної справи, які стали їм відомі 

у звʼязку з участю у провадженні у цій кримінальній справі;  

2) адвокат, захисник підозрюваного, обвинуваченого – про обставини, які 

стали йому відомі у звʼязку зі зверненням до нього за юридичною допомогою або 

у звʼязку з її наданням, за винятком випадків, якщо про допит як свідка клопоче 

адвокат, захисник підозрюваного, обвинуваченого за згодою і в інтересах 

підозрюваного, обвинуваченого;  

3) адвокат – про обставини, які стали йому відомі у звʼязку з наданням 

юридичної допомоги, за винятком випадків, якщо про допит в якості свідка клопоче 

адвокат за згодою особи, якій він надавав юридичну допомогу;  
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4) священнослужитель – про обставини, які стали йому відомі зі сповіді;  

5) член Ради Федерації, депутат Державної Думи без їх згоди – про 

обставини, які стали їм відомі у звʼязку зі здійсненням ними своїх повноважень;  

6) посадова особа податкового органу – про обставини, які стали їй відомі у 

звʼязку з наданими відомостями, що містяться у спеціальній декларації, поданої 

відповідно до Федерального закону «Про добровільне декларування фізичними 

особами активів і рахунків (вкладів) в банках і про внесення змін до окремих 

законодавчих актів Російської Федерації», і (або) документах, що додаються до неї, 

і (або) відомостях;  

7) арбітр (третейський суддя) – про обставини, які стали йому відомі під час 

арбітражу (третейського розгляду) [195]. 

На думку Т.А. Шмарьової, українське кримінально-процесуальне право в 

частині регулювання інституту свідка має процедурний і казуальний характер, що 

характерно переважно для країн, що представляють англосаксонську правову 

систему [238, с. 216]. Спробуємо спростувати або підтвердити викладене вище, 

провівши аналіз кримінально-процесуальних норм США та Англії. 

Кримінально-процесуальне законодавство США поняття імунітету свідка, на 

відмінну від вітчизняного законодавства, використовує абсолютно по-іншому. У 

Дж. Хеілс знаходимо, що імунітет свідка – це обіцянка не порушувати 

кримінального переслідування за злочин в обмін на інформацію чи показання у 

кримінальному процесі. Ця обіцянка може бути надана прокурорами, суддею, 

великим журі або слідчим комітетом [251, p. 448]. За такої умови можливе 

застосування конспірації свідка [252, p. 158]. В той же час, процесуальні норми 

Сполучених Штатів Америки (далі – США) містять елементи звільнення окремих 

груп фізичних осіб від обовʼязку давати показання про деякі відомі їм обставини 

кримінальної справи. На це звернула також увагу Т.А. Лоскутова, визначивши, що 

винятком із правила про компетентність свідка є випадки надання свідкові тих чи 

інших привілеїв, коли свідок може, але не зобовʼязаний давати показання. Надання 

цих привілеїв, закріплених законом, в більшості випадків на розсуд судді. 

Основними визнаними привілеями є: привілей проти самозвинувачення, елементом 
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якої є право на мовчання в обвинуваченого (підсудного); привілей подружжя; 

привілей адвоката. Суть привілеїв полягає не обовʼязково у звільненні особи від 

давання показань, а найчастіше в можливості відмовитися відповідати на питання 

щодо певної інформації. На противагу надання привілеїв законодавством 

передбачені вилучення, в силу яких особа, що володіє привілеєм, зобовʼязана дати 

показання в обмін на огородження його від судового переслідування на підставі 

його власних показань, так як стосовно деяких справ свідкові набагато вигідніше 

відмовитися відповідати на питання в суді і бути притягненим за це до 

кримінальної відповідальності, ніж давати проти себе компрометуючі показання. 

Надання такого права називається імунітетом свідка. Імунітет надається тільки 

особам, які володіють цінною інформацією, яку неможливо отримати іншим 

шляхом [117, с. 11-12]. 

З метою проведення детального аналізу імунітету свідка у США (у розумінні 

вітчизняного поняття імунітету свідка), необхідно розпочати та наголосити на 

особливостях системи джерел, що регулюють кримінально-процесуальні 

відносини реалізації імунітету свідка у США. 

Так, Н.Ю. Волосова визначила, що імунітет свідка у системі джерел писаного 

права регулюється Конституцією США (поправками IV, V, VI та XIV), Зводом 

законів США (Глава 18 § 6001-6005), законодавством штатів (як приклад, авторами 

наведений зміст законодавства Техаса і Каліфорнії). До неписаних джерел 

імунітету свідка автор віднесла справи, які розглядались Верховним Судом США: 

Браун проти штату Міссісіпі (1936 р.), Малой проти Хогана (1964 р.), Міранда 

проти штату Арізона (1966 р.), Метіс проти штату Нью-Йорк (1968 р.), Ороско 

проти штату Техас (1969 р.), штат Род айленд проти Інніс (1980 р.), Естель проти 

Сміт (1981 р.) [29, с. 202-205]. Водночас авторка акцентує увагу на тому, що 

Верховний Суд США імунітет свідка тісно повʼязує із добровільною дачею 

показань особою, що затримана, а розгляд цього питання у зазначеній науковій 

праці здійснений у контексті аналізу імунітету свідка через привілеї проти 

самообмови. 
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У К. Ф. Гуценко додатково знаходимо ще одне джерело регулювання 

імунітету свідка як Федеральні правила доказування та Кодекс про докази штату 

Каліфорнія [39, с. 236]. Наголошуємо на тому, що «імунітет свідка» у США тісно 

пов’язаний із забезпеченням безпеки, а досліджуване нами питання, суміжне 

поняттю «привілеї свідка». Таке ж значення імунітету-привілею ми встановили у 

КПК Франції. 

Враховуючи окреслене, проаналізуємо деякі нормативні акти США щодо 

особливостей імунітету свідка в контексті сучасного вітчизняного розуміння. При 

дослідженні враховуватимемо, що імунітет свідка нерозривно повʼязаний з 

допустимістю отриманого доказу від особи, яка в силу закону може скористатися 

умовами імунітету свідка. 

П’ята поправка до Конституції США (1791 р.) встановила, що «… нікого не 

повинні примушувати свідчити проти самого себе в карній справі…» [77, с. 147]. 

Згідно з правилом 601 Федеральних правил доказування, кожна людина може бути 

свідком, якщо ці правила не передбачають іншого [250]. У правилі 605, щодо 

компетенції судді як свідка, знаходимо, що суддя, який головує у конкретній 

справі, не може бути свідком у цій справі.  

Окремі особливості імунітету свідка встановленні у правилі 606 Федеральних 

правил доказування для присяжного (juror). Визначений імунітет присяжного як 

свідка під час суду та імунітет як свідка під час розслідування дійсності вердикту 

або обвинувального вироку. Так, під час суду присяжний не може свідчити як 

свідок перед іншими присяжними під час судового розгляду. Під час розслідування 

дійсності вердикту або обвинувального вироку присяжний може не свідчити про 

те, що було під час обговорення рішення у нарадчій кімнаті, чи вплив рішення на 

присяжного чи іншого присяжного, чи про будь-які психологічні процеси будь-

кого із присяжних щодо вердикту чи обвинувального вироку. Саме тоді присяжний 

може свідчити щодо того чи постороння попереджувальна інформація була 

доведена до журі присяжних, чи сторонній вплив відбувався на присяжного, чи 

була виявлена помилка під час перенесення рішення у форму вердикту. 
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Встановлено також своєрідний імунітет щодо релігійних переконань свідка. 

Так, у правилі 610 вказано що релігійні погляди чи переконання свідка не можуть 

бути ні підтвердженням його показань, ні їх спростуванням [250]. 

Частина 18 Глави V 601 § 6002 Зводу законів США встановлює, що кожного 

разу, коли свідок відмовляється, на підставі його привілею проти 

самообвинувачення, свідчити або надати іншу інформацію у процесі до або в 

допоміжному (1) суді чи великому журі США, (2) урядовій установі США або (3) 

Палаті Конгресу, або спільному комітеті двох палат, або комітеті, або підкомітеті 

обох палат і особа, що головує у провадженні, повідомляє свідку про порядок, 

згідно цього параграфу, то свідок не може відмовитись виконувати порядок на 

підставі його привілеїв щодо самообвинувачення; однак ні показання, ні інша 

інформація, що отримана у примусовому порядку (або будь-яка інформація, прямо 

чи опосередковано отримана з таких показань або інша інформація) не може бути 

використана проти свідка у будь-якій кримінальній справі, за винятком судового 

переслідування за неправдиві показання, надання фальшивої заяви або інше 

невиконання порядку [263]. 

У писаних нормах права субʼєктів федерації знаходимо наступне. Так, у 

Конституції штату Вірджинія встановлено, що у кримінальному переслідуванні 

особа «… не може бути змушена в будь-якому кримінальному процесі давати 

показання проти себе ...» [264]. 

Цікавим є зміст норм Зводу законів штату Вірджинії (розділ «Кримінальний 

процес»). Згідно з § 19.2-271.1 Зводу законів штату Вірджинії чоловік і дружина 

можуть бути компетентними свідками у показаннях за або проти один одного у 

кримінальних справах, якщо інше не передбачено [260].  

У § 19.2-271.2 детальніше визначено ознаки імунітету чоловіка та дружини 

як свідків один проти одного. Так, у кримінальних справах чоловіку і дружині 

дозволяється, а відповідно до правил доказування, керуючи показаннями інших 

свідків, можуть бути змушені давати показання на користь один одного, але також 

не можуть бути примусово свідками один проти іншого, крім (i) випадку судового 

переслідування за злочини вчинені одним проти іншого, проти неповнолітньої 
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дитини будь-кого з них або проти власності будь-кого з них; (іі) у будь-якому 

випадку, коли один з них притягується за підробку від імені іншого або 

виготовлення, або замах на виготовлення письмового повідомлення нібито від 

імені іншого, що містить підроблений підпис іншої(го); або (iii) у будь-якому 

процесі щодо порушення законів, які стосуються злочинів насильницького 

сексуального характеру (§§ 18.2-61 з 18.2-67.10); злочинів проти природи (§ 18.2-

361); що включають в себе посягання на неповнолітніх як жертву, і яку 

забезпечував обвинувачений, і жертва не одружена ним, інцест (§18.2-366); або 

зловживання дітьми (§§ 18.2-370 з 18.2-371). Проте невиконання обовʼязку 

чоловіка чи дружини давати показання один проти одного не створює презумпції 

проти обвинуваченого і не може бути предметом будь-яких коментарів до суду або 

до присяжних будь-яким адвокатом. Крім обвинувачення за злочинами, як 

зазначено в (і) , (ii) або (iii) вище, у будь-якому кримінальному процесі особа має 

право відмовитися розкривати та не допускати розголошування для будь-кого 

іншого конфіденційного спілкування між його дружиною/чоловіком під час 

їхнього шлюбу, незалежно від того, чи є він одруженим(ною) з тим 

чоловіком/дружиною у той час, коли він виступає з метою розкриття інформації. 

Для цілей цього розділу «конфіденційне спілкування» означає повідомлення, 

здійснене приватно особою його дружині/чоловікові та яке не призначене для 

розкриття будь-якій іншій особі [260]. 

У Конституції штату Теннессі у розділі 9 статті І визначено, що у всіх 

кримінальних справах обвинувачений має право: бути почутим сам і за допомогою 

захисника; вимагати встановлення природи і причини обвинувачення проти нього 

та отримати його копію; зустрітися зі свідками обличчям до обличчя; мати право 

примусово залучити свідків на його користь, а також на переслідування за 

обвинувальним висновком; на швидкий публічний судовий розгляд 

неупередженим судом присяжних округу, в якому злочин було вчинено, і не може 

буде змушений давати показання проти себе [248]. 

У Зводі законів штату Теннессі знаходимо, про імунітет свідків проти 

використання у кримінальних провадженнях «голосового аналізу напруги». 
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Зокрема, у розділі «Кримінальний процес» Глава «Докази та Свідки» у § 40-17-101. 

Визначено, що в цьому розділі «голосовий аналіз напруги» означає використання 

пристрою, який має можливість електронним шляхом аналізувати відповіді особи 

на певний набір питань і записувати аналіз як у цифровому вигляді, так і на графіку. 

Зазначено, що аналіз голосових стресів та показання щодо аналізу голосового 

стресу є недопустимими як докази у будь-якому кримінальному процесі [258]. 

У Конституції штату Каліфорнія зазначено, що свідки не можуть бути 

необґрунтовано затримані (SEC 10); «… Законодавча влада може забезпечити 

свідка під присягою за присутності обвинуваченого та захисника 

обвинуваченого…. Особи не можуть бути примусово викликані у кримінальній 

справі як свідок проти себе …» (SEC 15) [244]. 

Кримінальний кодекс штату Каліфорнія (у процесуальній частині) встановив 

у § 1334.1., що поняття «Свідок» включає будь-яку особу, показання якої необхідні 

у будь-якому процесі або розслідуванні великим журі або для будь-яких 

процесуальних дій, обвинувачення або судового розгляду [262]. 

Також у Кримінальному кодексі штату Каліфорнія встановлені жорстокі 

умови за неявку свідка або відмову давати показання. Згідно з § 881: а) якщо свідок, 

який взяв на себе зобовʼязання зʼявлятись і давати показання, разом із порукою чи 

без неї відмовляється виконувати розпорядження з цією метою, то суддя повинен 

направити його у вʼязницю, доки він не виконає свій обовʼязок або його не буде 

легально звільнено від його виконання. За такої умови свідок може триматись під 

вартою не більше 10 днів [262].  

У Конституції штату Техас визначено, що обвинувачений не буде змушений 

давати показання проти себе і матиме право бути почутим чи представлений 

адвокатом або спільно матиме можливість зустрітись віч-на-віч зі свідками проти 

нього і матиме обовʼязкову процесуальну можливість отримання свідків на його 

користь, за винятком того, коли свідок знаходиться за межами держави, а 

обвинувачення стосується злочину, а саме порушення будь-якого 

антимонопольного законодавства США…( Sec. 10) [261]. Жодна особа не може 

бути дискваліфікована, щоб не подавати докази в жодному із судів цього Штату з 
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огляду на її релігійні погляди або за відсутність будь-якої релігійної віри, але всі 

присяги або твердження повинні здійснюватися совісно і під страхом покарання за 

неправдиві показання (Sec. 5) [261]. 

На відмінну від особливостей імунітету свідка, які встановленні у правилі 606 

Федеральних правил доказування для присяжного (juror), у Правилах доказування 

штату Техас визначено, що присяжний може не застосовувати право не свідчити та 

давати показання також з питання його призначення присяжним [259].  

Цікавим є встановлений Правилами доказування штату Техас критерій 

визначення репутації свідка. Згідно з правилом 608 сторона процесу може 

спростувати репутацію свідка через процесуальні можливості допиту для 

встановлення якості його показань [259]. За такої умови релігійні переконання 

свідка не допустимо використовувати для підтвердження чи спростування 

достовірності його показань (правило 610) [259]. А у правилі 611 на суд покладений 

обовʼязок здійснювати контроль над порядком допиту свідків і, зокрема, захищати 

свідків від переслідування та надмірного введення у стан розгубленості [259]. 

Проведений вибірковий аналіз літературних та нормативних джерел щодо 

імунітету свідка у кримінальному процесуальному законодавстві Сполучених 

Штатів Америки дозволив дійти наступних висновків:  

1. Звільнення фізичної особи від обовʼязку давати показання про відомі їм 

обставини кримінальної справи у Конституції США, конституціях окремих штатів, 

врегульовано лише на рівні свободи від самовикриття. 

2. Щодо права не свідчити проти своїх близьких родичів та членів сімʼї, то 

лише у Зводі законів штату Вірджинії надано можливість не свідчити чоловікові та 

дружині один проти одного, однак за умови, що кваліфікація діяння не входить до 

переліку діянь, де вони повинні свідчити в обовʼязковому порядку.  

3. Одним із проявів регулювання імунітету свідка у США є імперативні 

норми щодо поваги до релігійних поглядів і переконань свідка. 

Як федеральні джерела права, так і кримінально-процесуальні джерела 

штатів встановлюють режим обовʼязкової дачі показань свідком, забезпечуючи при 

цьому такі показання як гарантії (компенсації витрат, можливості застосувань 
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заходів безпеки тощо), так і примуси (направлення свідка у вʼязницю, допоки не 

виконає обовʼязок дати показання тощо). 

В Англії немає кримінального процесуального кодексу. Насправді, юридичні 

інститути, що виникли кілька століть тому, а саме юридична процедура базується 

на більш ніж 300 законодавчих актах і численних судових прецедентах [126, с. 24]. 

Кримінально-процесуальне право складається із загального (неопублікованого) 

права – права, заснованого на прецедентах, та законодавчого права – правових 

норм, встановлених окремими актами законодавчого органу. Прецедентами є 

випадки, які розглядаються як модель при вирішенні відповідних правових 

відносин. Особливо важливими є рішення Апеляційного суду та Палати лордів, чия 

офіційна публікація розпочалася у 1865 році. Кримінальне провадження 

здійснюється за участю мирових суддів та присяжних [242, р. 105-110]. 

У кримінальному процесі англосаксонської системи права свідком є будь-яка 

особа, яка дає показання в суді [163, с. 101]. Тобто ті, хто зʼявляється в суд для того, 

щоб передавати інформацію повʼязану зі справою, є свідками, а повідомлені дані є 

показаннями цих свідків. Отже, свідки – це і обвинувачений, і потерпілий (жертва 

злочину), і свідок (у вузькому сенсі цього слова), а також експерт, залучений для 

надання експертного висновку. Для цих осіб діють загальні правила їх участі в суді, 

їх допиту, а також особливі, з урахуванням їх відмінностей в інтересі щодо 

результату справи, різних ролей у провадженні, які також включають імунітет 

свідка [257, р. 290]. 

Основним імунітетом особи, яка дає показання, є «привілей проти 

самообвинувачення», що полягає у праві осіб відмовлятися давати показання або 

відповідати на запитання обвинувального характеру. Такі показання, що 

дозволяють розкривати інформацію, на підставі якої особа може бути визнана 

винуватою у вчиненні будь-якого злочину або у поєднанні з іншими доказами, які 

повʼязані з непрямим доказом вини. Питання, що обвинувачують, це питання, 

відповідь на які також призводить до переслідування за вчинення злочину. Цей 

привілей не є способом уникнути відповідальності, а скоріше істотним елементом 

основного принципу кримінального процесу, а саме презумпції невинуватості. 
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Людина не зобовʼязана ні доводити свою невинуватість, ні давати свої 

обвинувальні показання проти себе. Одним з основних елементів вищезазначеного 

імунітету є «право на мовчання», яке належить обвинуваченому (або 

підозрюваному). Тому в Англії допиту підозрюваного (все ще на стадії 

поліцейського розслідування) передує попередження в наступних твердженнях: 

«Ви можете нічого не говорити. Але це може зашкодити вашому захисту, якщо ви 

не даєте зараз показання, а потім будете на них ґрунтуватись у суді. Все, що ви 

скажете, може бути використане як доказ» («You do not have to say anything. But, it 

may harm your defense if you do not mention when questioned something that you later 

rely on in court. Anything you can say can be given in evidence») [243, р.16]. Якщо 

раніше мовчання особи не могло бути оцінене жодним чином, то тепер суд, журі та 

прокурор можуть дати будь-яку оцінку мовчанню обвинуваченого, «який ... без 

поважних причин може бути виправданий, особливо в тих випадках, коли людина 

може сказати щось на свій захист». 

Як бачимо, у кримінальному процесі в Англії право підсудного на мовчання 

існує, але його використання повʼязане зі значним ризиком підбурювання у судді 

та присяжних деякого упередженого ставлення. Крім того, відповідно до теорії 

доказів, мовчання підсудного під час допиту поліцією може розглядатися як 

суперечлива поведінка, якщо в суді обвинувачений вирішує дати показання і 

послатися на певні обставини на свою користь [256, р.125]. Така суперечлива 

поведінка може слугувати підставою для недовіри до підсудного, що також вплине 

на присяжних під час винесення вироку. 

Привілей проти самостійного обвинувачення в повному обсязі не 

поширюється на обвинуваченого в англійському кримінальному процесі. Тобто, 

якщо обвинувачений, який бажає відмовитися від права на мовчання, свідчить, то 

він зобовʼязаний відповісти на всі питання обвинувального характеру щодо 

злочину, що розслідується. Привілей проти самообвинувачення «набуває 

чинності», лише якщо прокурор починає ставити питання про інший злочин, який 

не повʼязаний з цим. 
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Наступна група привілеїв, наданих свідку, стосується показань подружжя 

обвинуваченого. Суть цього привілею полягає в тому, що особа (дружина або 

чоловік) обвинуваченого має право відмовитися від давання показань щодо 

інформації, отриманої одним від іншого під час шлюбу. При наявності сімейного 

привілею особа може зʼявитися в суді як свідок, але він/вона не може бути змушена 

давати показання про певну інформацію. Це стосується інформації, яка повинна 

бути отримана подружжям один від одного, перебуваючи у шлюбі, розголошення 

її є неприйнятним у будь-якому випадку, в тому числі і в судовому провадженні. 

В Англії сімейний привілей був закріплений в Законі про докази 1853 року, в 

якому говорилося: «Чоловік не може бути змушений оголосити інформацію, 

повідомлену його дружиною під час його шлюбу, а також його дружина не може 

бути змушена оголосити інформацію, повідомлену їй чоловіком у шлюбі». Потім 

цей привілей був підтверджений Законом про докази у кримінальному процесі 1898 

року. В Англії цей привілей трактується дуже вузько, тобто прецедентне право 

виробило правило, що цей привілей перестає діяти після закінчення шлюбу, тобто 

не поширюється на розлучених осіб, вдів, вдівців. Привілей не свідчити проти 

другого з подружжя не поширюється на випадки злочинів, вчинених одним з 

подружжя у відношенні до іншого, а також стосовно їхніх дітей. Такий же підхід 

урегульований нормами кримінального процесуального законодавства США. 

Одним з найстаріших і найбільш широко визнаних привілеїв є імунітет 

«адвокат-клієнт». Цей привілей поширюється не тільки на відносини, що 

виникають у звʼязку з судовим процесом, а й на всю професійну діяльність 

адвоката, втім, лише щодо конфіденційної інформації, яку клієнт не бажає 

розкривати. Щодо відносин, що виникли у звʼязку з судовим процесом, то суть 

цього полягає в тому, що сторона у кримінальному провадженні не зобовʼязана 

відповідати на питання, повʼязані з його/її спілкуванням з адвокатом. У цьому 

випадку привілей визначається не лише інформацією, що обмінюється між 

адвокатом і клієнтом, але він також стосується звʼязку між кожною із них і третіми 

особами, а також документів, складених третіми особами, за умови, що вони 

зроблені у звʼязку з цією кримінальною справою. Привілей адвоката і клієнта, а 
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також привілеї щодо сімʼї є абсолютними, тобто інформація не може бути розкрита 

не тільки в судовому засіданні, але й за інших обставин. Тому суд також визнає 

конфіденційність відносин між адвокатом і клієнтом, які виникли не тільки у 

звʼязку з кримінальною справою. 

Надання привілеїв щодо інформації, що обмінюється між адвокатом і 

клієнтом, здійснюється на розсуд судді, який враховує предмет обміну 

інформацією, джерело інформації, мету обміну інформацією, характер інформації 

та спілкування. 

Привілей «лікар-пацієнт» не визнається всіма судами. Однак визнається, що 

відносини між лікарем і пацієнтом є довірливими і конфіденційними. Щоб визнати 

привілей обміну інформацією між лікарем і пацієнтом, їхня комунікація повинна 

бути конфіденційною і повʼязаною з питаннями лікування та медичної 

консультації. Носієм імунітету є пацієнт: тільки пацієнт має право заявити 

інформацію в судовому засіданні, а лікар може це зробити тільки після того, як 

пацієнт дасть таку згоду.  

Привілей «клерка і священника» полягає в конфіденційності сповіді. В Англії 

цей привілей не визнається судами. Ці види привілеїв призначені для захисту 

певних відносин, що характеризуються довірою та конфіденційністю. До того ж 

існують певні типи інформації, яка може бути заборонена для розкриття з метою 

захисту особи та захисту певних суспільних інтересів. До таких відомостей 

належать: державна таємниця, офіційна інформація, професійні, комерційні 

таємниці, привілеї інформатора, привілеї «джерело інформації-журналіст» [45, с. 

191-192].  

Т.В. Садова визначила, що в Англії та Уельсі єдиним абсолютним привілеєм 

є право адвоката не давати показання у справі свого клієнта, а привілеї свідка 

відмовитися свідчити проти себе або близьких родичів у кримінальному 

судочинстві Англії та Уельсу діють, проте вони не є абсолютними [183, с. 66]. 

Враховуючи вище наведене, ми не повністю погоджуємось із думкою 

Н.Ю. Волосової про те, що існує певна різниця в регламентуванні та практиці 

застосування норм імунітету свідків в англо-саксонському і романо-німецькому 
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законодавстві. Англо-саксонське законодавство містить більш розгорнуту систему 

в механізмі реалізації норм імунітету свідків, в деяких країнах імунітет для свідка 

відокремлений в законодавчих нормах в окрему главу і має багату прецедентну 

частину. Що стосується більшості країн з романо-германської законодавчою 

системою, то слід зазначити, що норми імунітету свідків не згруповані, а 

знаходяться в різних нормах, що регламентують права учасників процесу, 

особливості доведення та інших [30, с. 174]. Жодна із досліджених нами країн чи 

то континентальної, чи то англо-американської правової системи не містить окремо 

згрупованих норм у главу, розділ чи окремий нормативно-правовий акт, що 

регулює імунітет свідка у кримінальному провадженні. 

При цьому звертаємо увагу на відсутній єдиний термінологічний апарат. 

Адже сутнісне навантаження практично ідентичне, а термінологічний підхід 

різний: «імунітет свідка» – «привілей свідка».  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Порівняльний аналіз наукових підходів у розумінні поняття та сутності 

імунітету свідка у кримінальному провадженні дозволив виокремити основні 

спільні ознаки всіх наукових підходів у розумінні «імунітету свідка у 

кримінальному провадженні». Це такі:  

1) реалізується у кримінальному провадженні лише щодо особи, яка набула 

процесуального статусу свідка;  

2) обов’язково врегульований у кримінально-процесуальному законодавстві;  

3) заснований на охороні моральних цінностей;  

4) є парною юридичною категорією кореспондування прав та обов’язків в 

межах його реалізації. 

2. Імунітет свідка у кримінальному провадженні як правова фікція є 

особливим засобом юридичної техніки, який створений спеціально для досягнення 

суспільно-корисних цілей правової реалізації процесуального статусу свідка у 

кримінальному провадженні та який встановлює порядок, стан, умови, що не 



75 

відповідають дійсності та спрямований на виникнення або запобігання певних 

наслідків правозастосування. Таке розуміння імунітету свідка як юридичної фікції 

може бути розглянуте лише за умови його використання в порядку передбаченому 

ст. 18, п.п. 6-10 ч. 2 ст. 65, ч. 4 ст. 65 КПК України. 

3. Імунітет свідка як презумпція є засобом юридичної техніки, за 

допомогою якого у правових нормах закріплене ймовірне припущення про те, що 

окремі категорії осіб наділені охоронюваною законом професійною таємницею, яка 

вважається дійсною, поки не доведені факти, що її спростовують, або такі особи не 

будуть звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю з метою охорони 

різних інтересів (особистості, суспільства і держави). Таке розуміння імунітету 

свідка як презумпції може бути лише за умови його використання особами, що 

визначені у п.п. 1-5 ч. 2 ст. 65 КПК України. 

4. Під сутністю імунітета свідка у кримінальному провадженні необхідно 

розуміти систему прав свідка, які дають можливість звільнення свідка від давання 

показань у кримінальному провадженні. Сутність імунітету свідка у 

кримінальному провадженні складається із сукупності наступних прав:  

1) право відмови давати показання або пояснення щодо себе;  

2) право відмови давати показання або пояснення проти близьких родичів та 

членів сімʼї;  

3) право зберігати професійну таємницю або охоронювану законом 

таємницю;  

4) право дипломатичної недоторканності. 

5. Завданням імунітету свідка у кримінальному провадженні є 

дотримання прав та свобод свідка, встановлення гарантій захисту його прав на 

недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниці, професійної і 

охоронюваної законом таємниці, зміцнення моральних основ правосуддя у 

кримінальних провадженнях, а також встановлення основ процесуальної економії 

від лжесвідчень. 

6. Періоди становлення імунітету свідка у кримінальному провадженні та 

практики його реалізації в Україні є окремі закономірності виникнення і розвитку:  
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1) приблизно з 740-750 рр. – до XII ст. – зародження правового регулювання 

інституту імунітету свідка у кримінальному провадженні як складової 

допустимості доказів. Правове регулювання здійснюється через заборону допиту 

окремих категорій осіб як свідків;  

2) з XII ст. по середину XVIII ст. – перехід правового регулювання імунітету 

свідка від заборони допиту окремих категорій осіб до встановлення чітких вимог 

до тих, хто може бути допитаний як свідок в контексті допустимості доказів;  

3) з 1715 по 1922 рр. – змішаний підхід до правового регулювання імунітету 

свідків як через обмеження до залучення окремих категорій осіб як свідків, так і 

встановлення вимог, хто може бути залучений як свідок. Перша згадка про 

професійний імунітет у Статуті кримінального судочинства 1864 року (повірені та 

захисники обвинувачених);  

4) з 1922 р. по 1996 р. – виключення права не свідчити проти себе та своїх 

близьких;  

5) з 28. 06.1996 року – по 13.04.2012 року – конституційне закріплення права 

відмови давати показання або пояснення щодо себе, членів сімʼї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом;  

6) з 13.04.2012 року – сучасний стан правового регулювання імунітету свідка 

у кримінальному провадженні. 

7. Загальні особливості історичного розвитку свідоцького імунітету як 

пріоритету держави наступні: по-перше, формує історичний тип кримінального 

процесу; по-друге, формує разом з іншими елементами цілеспрямованість 

кримінального процесу; по-третє, формує основу правозастосовної практики; по-

четверте, за наявності прогалин та колізій правового регулювання є вектором 

застосування аналогії права та вибору норм права відповідно. 

8. Порівняльно-правовий аналіз імунітету свідка у кримінальному 

процесі країн континентальної та англо-американської правових сімей дозволив 

виокремити такі спільні риси:  

1) відбувається зближення правових системи як по сутності імунітету свідка, 

так і з особливостей джерел правового регулювання імунітету свідка;  
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2) відсутність правового регулювання імунітету свідка в окремій 

структурованій групі норм права;  

3) наявна термінологічна відмінність між поняттями «імунітет свідка» та 

«привілей свідка»;  

4) детальне регулювання приділене привілею від самообвинувачення.  

Відмінні риси імунітету свідка полягають у наступному:  

а) в англо-американській правовій системі імунітет свідка переважно 

регулюється нормами звичаєвого та прецедентного права, а у країнах 

континентальної правової системи – норми, що регулюють імунітет свідка у 

кримінальному проваджені містяться у кримінальних процесуальних кодексах;  

б) в англо-американській правовій системі імунітет свідка розглядається з 

позиції доказового права, у континентальній – з позиції прав особи;  

в) в англо-американській правовій системі будь-яка особа, яка дає показання 

в суді – свідок, у процесуальних кодексах країн континентальної правової системи 

існують показання свідків, обвинуваченого, цивільного позивача тощо;  

г) відмова особи від давання показань під час досудового розслідування, 

затримання у країнах англо-американської правової системи може зашкодити під 

час розгляду справи у суді. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІМУНІТЕТУ СВІДКА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

АСПЕКТ 

 

2.1. Порівняльний аналіз імунітету свідка із засадами «презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини», «свободи від самовикриття 

та викриття близьких родичів та членів сімʼї», «рівністю перед законом і 

судом» 

 

У питанні регулювання кримінальних процесуальних відносин, які 

характеризуються високим ступенем небезпеки щодо завдання шкоди правам та 

свободам своїх учасників, особлива роль як в теоретичному, так й у практичному 

сенсі, відводиться принципам кримінального провадження, оскільки останні по 

суті являють собою основні положення, що визначають усю систему 

процесуальних форм, усю побудову процесуальних відносин [109, с. 6]. Принципи 

права, які сформовані у процесі розвитку правосвідомості та природного права і 

закріплені в законах, міжнародних правових актах і правових позиціях 

Європейського суду з прав людини, основоположні морально-правові 

фундаментальні ідеї, з огляду на зміст і цінність є фундаментом правничої стратегії, 

визначають доктринальну цінність правової системи, гармонізують усю систему 

правових норм, виступають першоджерелом окремих інститутів і норм права (є 

генетичною підвалиною, хромосомним набором системи права), надають глибокої 

єдності регулятивним механізмам права, визначають особливості й доктринальні 

якості галузі права, дають юридичну базу щодо тлумачення конкретних норм та 

вирішення суперечливих питань, сприяють правильному пізнанню та 

застосуванню норм права, вносять упорядкованість у розвʼязанні питань, щодо 

яких є прогалини у праві. За умови конкуренції правових норм та застосування 

права за аналогією служать основою й вихідним положенням для подальшого 

розвитку правничої доктрини та законодавчих актів [96, с. 7]. 
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Надання статусу принципів конституційним положенням, що виражають 

права і законні інтереси людини і громадянина у кримінальному судочинстві, 

свідчить про особливе ставлення до них держави і визнання їх значимості, що 

відповідають прагненням особи [37, с. 34-35]. 

Порівняльний аналіз імунітету свідка із засадою «презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини», «свободи від самовикриття та викриття 

близьких родичів та членів сімʼї», «рівністю перед законом і судом» дозволить не 

лише встановити особливості правового регулювання імунітету свідка, 

виокремивши спільне та відмінне, а також сформулювати науково-теоретичні 

положення щодо такого співвідношення. З такою метою визначимо сутність кожної 

засади та її співвідношення з імунітетом свідка у кримінальному провадженні. 

Розпочнемо із «презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини». У 

цьому аспекті не підтримаємо О.П. Трохлюка, який визначив, що презумпція 

невинуватості та засада забезпечення доведення винуватості у кримінальному 

провадженні окремі, самостійні засади кримінального провадження [192, с. 8]. Ця 

позиція суперечить позиції Ю.В. Циганюк, що внутрішній системний 

взаємозвʼязок засади презумпції невинуватості та забезпечення доведення вини 

заснований на взаємозвʼязку «процес – результат». При цьому автор вважає, що 

забезпечення доведення вини особи є процесом, а спростування презумпції 

невинуватості або її підтвердження – результатом. Таким чином, на думку автора, 

ця засада кримінального провадження єдина та непотрібно її тлумачити і 

застосовувати порізно [222, с. 100]. Адже для нашого дослідження цікавим є саме 

презумпція невинуватості як стала правова категорія, а також процес її реалізації 

та її співвідношення з імунітетом свідка у кримінальному провадженні. 

О.В. Улʼяновська встановила, що погляди щодо презумпції невинуватості, 

викладені в наукових дослідженнях, можна поділити на чотири групи:  

1) презумпція невинуватості має бути спростована, оскільки без вини 

конкретної особи щодо конкретного факту не може бути ані слідства, ані судового 

розгляду. Вбачається, що тут ідеться про безумовну винуватість кожної особи, яка 
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притягується до кримінальної відповідальності. Тож ця точка зору була піддана 

критиці;  

2) презумпція невинуватості має бути спростована, але за інших, що зазначені 

вище, обставин. Обвинувачений має довести свою невинуватість так само, як 

суспільство й держава мають доводити його винуватість. Інакше кажучи, особа, яка 

притягується до відповідальності, презюмується винуватою, тому на неї 

покладається тягар доказування своєї невинуватості;  

3) необхідно відмовитися від усілякої упередженості щодо особи, яка 

притягується до кримінальної відповідальності, з огляду на те, що обвинувачений 

у процесі не презюмується ані винуватим, ані невинуватим;  

4) презумпція невинуватості, на відміну від процесу наукового пізнання, має 

значення з позиції специфіки судового дослідження. Кожен судовий розгляд має 

бути завершений юридичним результатом – рішенням про винуватість чи 

невинуватість особи. Наприкінці завершення наукового дослідження можна 

отримати суто пізнавальний результат або ж не отримати жодного [202, с. 29]. 

Частково не погоджуючись, сформуємо власні обґрунтовані позиції щодо 

презумпції невинуватості. Згідно з ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається 

невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, 

передбаченому КПК України, і встановлено обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили. Частина 2 ст. 17 КПК України встановила, що ніхто не 

зобовʼязаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального 

правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе 

винуватість особи поза розумним сумнівом. Згідно з частиною 3 ст. 17 КПК 

України підозра обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих 

незаконним шляхом, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на 

користь такої особи (ч. 4 ст. 17 КПК України). Поводження з особою, вина якої у 

вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою 

(ч. 5 ст. 17 КПК України) [104].  
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Згідно з І.М. Сєнякіна дві основні ознаки визначають сутність презумпції 

невинуватості. Одна вимога (ознака) презумпції невинуватості – винуватість 

повинна бути встановлена вироком суду, що набрав законної сили, поки вирок не 

вступив в законну силу, особа вважається невинуватою з позиції держави. Але це 

не виключає визнання її винуватою слідчим і прокурором. Вони повинні бути 

глибоко переконані у винуватості обвинуваченого, направляючи справу до суду. 

Інша вимога презумпції полягає в тому, що винуватість обвинуваченого 

повинна бути доведена, підтверджена доказами. Ствердження будь-якого органу 

або особи, що бере участь у судочинстві, про винуватість обвинуваченого має 

значення лише, якщо воно ґрунтується на доказах, підтверджується доказами. 

Якщо ж немає достатніх доказів винуватості обвинуваченого, то він визнається 

невинуватим. Із презумпції невинуватості випливає ряд правових наслідків, що 

визначають правила доказування у кримінальному судочинстві і правове 

становище обвинуваченого (підозрюваного) [171, с. 490].  

Враховуючи вище зазначене та проводячи порівняльний аналіз зазначимо, 

що засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини містить 

основи, що входять до категорії імунітету свідка у кримінальному провадженні. 

Зрозуміло, що основне значення вказаної засади та її місця в імунітеті свідка 

проявляється під час допиту свідка із можливостями використання в подальшому 

його показань з обвинувальним ухилом. Встановлено, що саме тому законодавець 

у п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України встановив імперативну норму, що недопустимими є 

також докази, що були отримані з показань свідка, який надалі був визнаний 

підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні [104]. 

У цьому варто погодитись із С.Г. Волкотрубом, що імунітет свідків виступає 

як спосіб реалізації таких основоположних конституційних принципів 

кримінального процесу як недоторканність особи, право на захист, презумпція 

невинуватості [28, с. 13]. 

Тому вважаємо, що засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини за своїм змістом та роллю засади у встановлені форми 

кримінального провадження входить до норм, які регулюють імунітет свідка у 
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вітчизняному кримінальному процесі. А безпосереднє значення цієї засади полягає 

як у превентивні ролі, з метою уникнення завдання шкоди правам та свободам 

свідка, так і у ролі прямої імперативної заборони на використання показань свідка, 

який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному 

провадженні з точки зору доказового права. Однак, звернемо увагу, що 

законодавець у п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України врегульовує це лише щодо «цього 

кримінального провадження». Вказане, на нашу думку, не позбавлено 

можливостей процесуальних зловживань стосовно використання таких показань в 

інших кримінальних провадженнях. Тому, вважаємо, що із врахуванням «духу 

закону» необхідно внести зміни до п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України, шляхом викладення 

її у такій редакції: «Недопустимими є також докази, що були отримані: 1) з 

показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у 

кримінальному провадженні;». 

Близькою за змістом щодо імунітету свідка у кримінальному провадженні та 

місцем розташування у системі норм КПК України є засада свободи від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї (ст. 18 

КПК України). Нами у п.п. 1.1. дисертаційного дослідження вона була визначена 

як один із елементів сутності імунітету свідка у кримінальному провадженні. 

Однак, не було встановлено її детальний зміст та взаємозвʼязок з імунітетом свідка.  

Необхідно підкреслити, що у наукових дослідженнях знаходимо думки, що 

вказана засада тісно взаємоповʼязана із презумпцією невинуватості. Так, 

О.Р. Хижна визначила, що ненадання підозрюваним, обвинуваченим доказів своєї 

невинуватості, в силу використання свободи від самовикриття, не може 

розглядатися як доказ його винуватості, що є одним із положень, які визначають 

юридичний зміст засади презумпції невинуватості. Свобода особи від 

самовикриття, право не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї, а також 

презумпція невинуватості служать одній меті, а саме захисту прав та законних 

інтересів субʼєктів кримінального судочинства. Засада свободи від самовикриття 

та право не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї надає можливість 

вибору найвигіднішого для особи варіанту поведінки. Засада презумпції 
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невинуватості забезпечує можливість зробити цей вибір [219, с.145]. Т.І. Фулей 

вказує, що цей принцип тісно повʼязаний також із принципом презумпції 

невинуватості, що гарантується пунктом 2 ст. 6 ЄСПЛ [216, с. 109]. 

Саме тоді у юридичній літературі знаходимо протилежні думки щодо 

взаємозвʼязку засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти 

близьких родичів та членів сімʼї. Так, В.В. Король ствердно визначив, що однією із 

найважливіших новел нового кодексу, які стосуються, в тому числі, і 

процесуального статусу свідка, є закріплення у ст. 18 КПК України свободи особи 

від самовикриття та її права не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї, а 

також надання цим нормативним положенням значення засади кримінального 

провадження. Ці нормативні положення поряд з визначенням у ст. 65 КПК України 

категорій осіб, які не можуть бути допитані як свідки, складають основу інституту 

імунітету свідка у кримінальному провадженні [97, с. 118].  

В.Л. Будніков визначив, що привілей від самозвинувачення та імунітет для 

свідка – це не ідентичні поняття, не частина і ціле, а рівнозначні категорії 

доказового права, збігаються лише в одному випадку – при відмові від дачі 

показань проти себе самого. На відміну від імунітету свідків, дія якого можлива 

тільки в рамках провадження у кримінальній справі, тобто в тих стадіях, де 

можлива участь свідка, привілей від самозвинувачення має більш широкі межі [13, 

с. 27]. Погоджуємось із зазначеним В.Л. Будніковим і наведемо позицію О.Р. 

Хижни, що заявник ще до початку кримінального провадження може скористатися 

свободою від самовикриття і правом не свідчити проти близьких родичів і членів 

сімʼї, якщо його показання чи іншого роду докази можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення в учиненні кримінального правопорушення як для нього 

самого, так і для його близьких родичів і членів сімʼї [218, с.164]. Отже, привілеї 

від самообвинувачення можуть діяти ще до внесення відомостей в ЄРДР, з моменту 

початку кримінальних процесуальних правовідносин. А щодо імунітету свідка у 

кримінальному провадженні, то вказана засада реалізовується з моменту набуття 

особою процесуального статусу свідка.  
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У межах досліджуваного наукового завдання необхідно встановити теоретико-

практичні аспекти співвідношення поняття «імунітет свідка» та «імунітет від дачі 

показань», оскільки ці поняття часто використовуються у працях сучасних 

науковців та поняття «імунітет від дачі показань» часто використовується в 

розумінні змісту ст. 18 КПК України. 

Поняття «імунітет» у КПК України використане лише у ч. 2 ст. 6 КПК України 

в контексті дії Кодексу за колом осіб, а саме щодо кримінального провадження 

щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом [104]. Частина 2 статті 

65 КПК України визначила, що не можуть бути допитані як свідки…[104]. А 

частина 3 статті 65 КПК України встановила, що особи …. можуть бути звільнені 

від обовʼязку зберігати професійну таємницю …[104]. Не можуть без їх згоди бути 

допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також 

працівники дипломатичних представництв – без згоди представника 

дипломатичної установи, зазначено в ч. 4 ст. 65 КПК України [104]. 

У пункті 3 ч. 1 статті 66 КПК України встановлено, що свідок має право 

відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сімʼї, 

що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими 

родичами чи членами його сімʼї кримінального правопорушення, а також 

показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не 

підлягають розголошенню [104]. 

Отже, чинний КПК України містить такі поняття як «не можуть бути допитані 

як свідки», «не можуть без згоди бути допитані як свідки» та «має право 

відмовитись давати показання». Таким чином, більш юридично правильним буде 

використання поняття «імунітет від дачі показань», ніж «імунітет свідка». Втім, як 

вірно підмітив Н. П. Яцишин, залежно від конкретних сфер юридичної діяльності 

(законодавство, судочинство, нотаріат, адвокатура, юридична наука, юридична 

освіта тощо) юридична мова має функціонально-стильові та жанрово-стильові 

особливості. Вони є предметом вивчення і юридичної науки, і мовознавства, 

зокрема юридичної лінгвістики [240, с. 100]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv/paran886?nreg=4651-17&find=0&text=%B3%EC%F3%ED%B3%F2&x=8&y=9#w12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran886#n886
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На думку М. І. Клочко, слід віддавати перевагу тим термінам, які вже визнані 

та апробовані на практиці. З метою чіткого розуміння юридичних термінів 

необхідне, по змозі, їх максимально точне і небагатослівне визначення [78, с. 151]. 

Як зазначає Л. Л. Бєсєдна, юридична практика виробила науково обґрунтовані 

та апробовані вимоги (характеристики) до термінів, використовуваних у 

законодавстві:  

– точність і наявність дефініції (кожний термін повинен містити визначення, 

яке якнайповніше й найточніше передає суть позначеного ним поняття, чітко його 

окреслюючи та обмежуючи);  

– системність (кожний термін повинен входити до певної терміносистеми, в 

межах якої він має конкретне термінологічне значення і відношення з іншими, 

повʼязаними з ним термінами);  

– тенденція до однозначності (в межах своєї терміносистеми термін повинен 

позначати тільки одне поняття, щоб уникнути багатозначності та омонімії);  

– вживання слів і виразів зазвичай у вужчому або спеціальному значенні в 

порівнянні з їх значенням у вживанні в загальнолітературній мові;  

– стислість (лаконізм) та економічність законодавчого стилю (термін повинен 

мати раціональну довжину, але слід зауважити, що беззастережне слідування 

вимозі стислості може призвести до порушення норм мови);  

– дериваційна здатність (можливість утворювати похідні терміни на основі 

наявного за участю одиниць нижчого рівня (суфіксів, префіксів, флексій); 

 – мовна правильність (забезпечення внутрішньомовної гармонії термінології 

із загальною структурою національної мови);  

– нейтральність (відсутність емоційно-експресивного забарвлення);  

– стабільність і стійкість термінології [9, с. 37-38]. 

Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що використання поняття «імунітет 

свідка» не суперечить вимогам сучасної юридичної термінології, а «імунітет від 

дачі показань» може використовуватись як паралельно (наприклад, лише в 

контексті свободи підозрюваного/обвинуваченого від самовикриття та права не 
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свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї), так і бути складовим поняття 

«імунітет свідка». 

Отже, навіть семантика співвідношення імунітету свідка та імунітету від дачі 

показань дозволяє зробити висновок, що свобода від самовикриття та право не 

свідчити проти близьких родичів та члені сімʼї – поняття різні, однак, з моменту 

набуття особою процесуального статусу свідка особа може скористатись такою 

свободою та правом, а відповідно свобода від самовикриття та право не свідчити 

проти близьких родичів та членів сімʼї входить до сутності імунітету свідка. 

Проведене нами порівняльно-правове дослідження імунітету свідка у країнах 

романо-германської та англо-американської правої сімʼї наштовхнуло на думку про 

внесення змін до законодавства України в частині розширення категорій осіб, які 

можуть вважатись близькими родичами та членами сімʼї у розумінні ст. 18 КПК 

України. 

Частина 1 ст. 63 Конституції України визначила, що особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сімʼї 

чи близьких родичів, коло яких визначається законом [95]. Таким «законом», у 

розумінні ст. 1 КПК України, є п.1 ч.1 ст. 3 КПК України, у якому визначено, що 

«близькі родичі та члени сімʼї – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, 

внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які 

спільно проживають, повʼязані спільним побутом і мають взаємні права та 

обовʼязки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у 

шлюбі» [104]. Саме тоді процесуальне законодавство провідних країн світу 

(Німеччина, Франція) зараховує до такого переліку чоловіка і дружину, зокрема і 

після розлучення. Враховуючи те, що імунітет свідка, в частині права не свідчити 

проти своїх близьких родичів та членів сімʼї, як нами досліджено у п.п. 1.1. та 1.2., 

засновується на сімейних цінностях, звичаях та морально-етичних нормах 

співжиття, то впровадження такої категорії осіб до переліку близьких родичів та 

членів сімʼї є доречним. Так, Т.І. Фулей наголошує, що ані «особливості» певної 
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галузі права, ані публічний інтерес не можуть бути виправданням для відступу від 

права зберігати мовчання [216, с. 109]. 

Отже, вважаємо за необхідне у п.1 ч.1 ст. 3 КПК України після слів «особи, 

які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі» додати «інший з подружжя, 

якщо навіть шлюб більше не існує». 

Дискусійним, на нашу думку, є співвідношення імунітету свідка із засадою 

рівності перед законом і судом. Так, частина 1 ст. 10 КПК України проголосила, що 

не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим 

Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими 

ознаками. У випадках і порядку, передбачених КПК України, певні категорії осіб 

(неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) під час 

кримінального провадження користуються додатковими гарантіями (ч. 2 ст. 10 

КПК України) [104]. 

М.М. Шейфер зазначає, що всякий принцип, зокрема і принцип правової 

рівності – це загальне правило, що допускає виключення, яке виступає в якості 

складової частини його змісту. Тому право може встановлювати привілеї та пільги 

[232, с. 114]. 

С.Ю. Нікітін стверджує, що наявність і дія привілеїв та імунітетів для 

окремих категорій субʼєктів не суперечить загальновизнаним міжнародним і 

конституційним принципам рівноправності та недопущення дискримінації. 

Водночас кожне таке виключення із загальних правил має бути обґрунтованим і 

розумним, регулюватися належним правовим актом [141, с.42-43]. 

Враховуючи зміст ч. 2 ст. 10 КПК України, а також наявність близького 

родинного звʼязку (внутрішніх та зовнішніх сімейних правовідносин), а відповідно 

права не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї, а також враховуючи рід 

занять, та інші ознаки осіб, які визначені ч.2-4 ст. 65 КПК України такі імунітети 

можна віднести до категорії кримінально-процесуальних гарантій. При 

дослідженні цього питання доречно зазначити думку А.Ю. Кожевникова, який, 
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розвинувши герменевтичний підхід щодо обсягу поняття «правовий імунітет», 

зробив висновок, що терміни «імунітет», «привілеї», «пільги» не є тотожними, а 

означають різні поняття. В основі розуміння привілеїв, як і пільг, лежить 

поліпшення існуючого становища особи (групи осіб), яке дає їм можливість 

користуватися додатковими благами. Натомість імунітети покликані запобігти 

погіршенню становища особи (запобігти обмеженню прав субʼєкта чи покладанню 

на нього обтяжливого обовʼязку). Вони виступають як гарантія забезпечення 

недоторканності і невідповідальності особи (чи їх більший обсяг порівняно з 

іншими особами) [85, с. 6]. І.П. Корякін стверджує, що кримінально-процесуальний 

імунітет є формою реалізації принципів рівності і публічності у кримінальному 

процесі [99, с.7]. 

Е.Ф. Куцова визначила, що кримінально-процесуальними гарантіями прав і 

законних інтересів особи є багаточисленні та різноманітні за своїм конкретним 

змістом засоби, передбаченні нормами кримінально-процесуального права, які 

спрямовані на забезпечення можливості здійснення, захисту прав і законних 

інтересів громадян, які беруть участь у кримінальному процесі. Ці засоби взаємно 

підкріплюють один одного [108, с. 8]. 

Отже, співвідношення імунітету свідка (в частині права не свідчити проти 

близьких родичів та членів сімʼї, а також переліку осіб, які не можуть бути допитані 

як свідки (ч. 2-4 ст. 65 КПК України) та засади рівності перед законом і судом 

полягає в тому, що імунітет свідка є однією із додаткових гарантій під час 

кримінального провадження. 

 

 

2.2. Поширення імунітету свідка на осіб, які наділені охоронюваною 

законом таємницею та можуть бути звільнені від обовʼязку зберігати 

професійну таємницю 

 

Детальний порівняльно-правовий аналіз імунітету свідка не можливий без 

зʼясування сутності та мети імунітету свідка, для яких встановлені окремі підстави 
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та порядок для реалізації. Адже, як вірно зазначає С.Ю. Нікітін, значення імунітетів 

обумовлено їх цілями. Метою процесуальних імунітетів є забезпечення посиленого 

захисту і створення сприятливих умов для здійснення субʼєктами імунітету 

покладених на них функцій. Важливо відзначити, що мета імунітету служить його 

визначальною ознакою, тобто причиною, яка породжує його існування і 

нормативне закріплення [141, с.44]. У цьому контексті, зазначимо, що реалізація 

норм кримінального процесуального права може бути ефективною і якісною лише 

за умови, що субʼєкти реалізації правильно усвідомлюють не лише зміст норм, а і 

їх поняття, ознаки, функціональне призначення в системі права, знаються на 

специфіці різних видів процесуальних норм [79, с. 7]. 

Норми ч. 2 ст. 65 КПК України встановлюють значний перелік осіб, які не 

можуть бути допитані як свідки через те, що вони наділені охоронюваною законом 

таємницею, втім лише окрема категорія осіб може бути звільнена від обовʼязку 

зберігати професійну таємницю. Детальний аналіз поширення імунітету свідка на 

осіб, які наділені охоронюваною законом таємницею та можуть бути звільнені від 

обовʼязку зберігати професійну таємницю проведемо у цьому підрозділі.  

Д.О. Шингарьов встановив, що коли йдеться мова про п.п. 1-5 ч. 2 ст. 65 КПК, 

ми маємо справу з такими видами таємниці:  

1) адвокатська таємниця;  

2) нотаріальна таємниця;  

3) лікарська таємниця; 

4) таємниця сповіді.  

На думку автора, для того, щоб визначити питання про абсолютний чи 

відносний характер охоронюваної законом таємниці необхідно враховувати 

законодавчий, а також етичний (моральний) аспекти [236, с. 56]. Саме такий, на 

нашу думку, підхід і визначив законодавець, надавши право особі, яка довірила 

відомості, що в подальшому стали адвокатською, нотаріальною, лікарською 

таємницею чи таємницею сповіді звільняти володільців такої таємниці від 

обовʼязку її зберігати необмежений час. 
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Ми не погоджуємось із думкою В.Л. Буднікова, який стверджує, що тільки 

свідок може стати носієм імунітету, тільки він наділяється законодавчою пільгою, 

що дозволяє цілком усвідомлено вибирати вигідним для себе варіант поведінки під 

час допиту – давати показання або відмовитися робити це. Тому субʼєктами 

імунітету свідків, на думку автора, не можна називати осіб, які в силу певних 

обставин ні за яких умов не можуть володіти процесуальним статусом свідка. 

Звільнятися від дачі показань може лише той, хто в змозі їх давати. В.Л. Будніков 

вважає, що в такому випадку необхідно однозначно виключити з кола носіїв 

імунітету свідка осіб, яких закон забороняє ставити в положення свідків:  

1) захисника обвинуваченого – про обставини справи, які стали йому відомі 

у звʼязку з виконанням обовʼязків захисника;  

2) особу, яка в силу своїх фізичних або психічних вад не здатна правильно 

сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про них правильні 

показання;  

3) адвоката, представника професійної спілки та іншої громадської 

організації – про обставини, які стали їм відомі у звʼязку з виконанням ними 

обовʼязків представника [13, с. 16].  

Зрозуміло, що вказаний перелік є не таким, що точно відповідає вітчизняному 

законодавству, однак виключення з переліку осіб, які не можуть бути допитані як 

свідки захисників, адвокатів не відповідає як ґенезі становлення імунітету свідка, 

де на адвоката (захисника) з давніх часів розповсюджувався імунітет свідка в 

частині відомих йому обставин справи. Навіть у період Радянського Союзу, де 

імунітет свідка не розповсюджувався на близьких родичів та членів сімʼї, щодо 

адвоката (захисника), все ж таки залишався. Так, це також не відповідає інтересам 

захисту прав і свобод особи у кримінальному провадженні, які не лише є 

міжнародними та національними стандартами, але й завданням кримінального 

провадження.  

Імперативна заборона на допит окремих категорій осіб в якості свідків у 

кримінальній справі обумовлена специфікою інформації, якою вони володіють, 
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способом її отримання та збереження такої інформації в таємниці і не може 

залежати від волі особи, яке нею володіє [19]. 

Підпункти 1-5 ч. 2 ст. 65 КПК України визначили наступні категорії осіб, які 

наділені охоронюваною законом таємницею та можуть бути звільнені від обовʼязку 

зберігати професійну таємницю:  

1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний 

представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про 

обставини, які стали їм відомі у звʼязку з виконанням функцій представника чи 

захисника;  

2) адвокати – про відомості, які становлять адвокатську таємницю;  

3) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну таємницю;  

4) медичні працівники та інші особи, яким у звʼязку з виконанням 

професійних або службових обовʼязків стало відомо про хворобу, медичне 

обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи – про 

відомості, які становлять лікарську таємницю;  

5) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих 

[104].  

Лише 14% опитаних нами респондентів повідомили, що у їх практиці були 

випадки реалізації права не свідчити особами, які не можуть бути допитані як 

свідки (відповідно до ч. 2 ст. 65 КПК України). 

Дослідимо імунітети свідків вказаної категорії осіб. Перша категорія – це 

захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний представник 

потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, 

які стали їм відомі у звʼязку з виконанням функцій представника чи захисника. 

У вказаній категорії визначальним для використання ними імунітету, як 

власне як і у всіх осіб, які визначені у п.п. 1-5 ч. 2 ст. 65 КПК України, є дві підстави: 

1. Процесуальний статус. 

2. Відомості, які їм відомі у звʼязку з їх професійним чи фактичним статусом. 
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Захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, в переважній більшості вказана категорія осіб представлена 

адвокатами. Тому вони суміщають те, що не можуть бути допитані як свідки про 

обставини, які стали їм відомі у звʼязку з виконанням функцій представника чи 

захисника, так і про відомості, які становлять адвокатську таємницю. Втім 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний 

представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні, це, 

як правило, особи, які не мають права на заняття адвокатською діяльністю. 

Необхідно враховувати, що більшість наукових досліджень все ж таки 

вміщують аналіз імунітету свідка категорії «захисник-адвокат». Зрозуміло, що це 

спричинено не лише давньою історією правового регулювання такого свідоцького 

імунітету, так і практики виклику захисників для давання показань. Тому, також 

вважаємо за доцільне дослідження імунітету захисника як свідка проводити разом 

із дослідженням імунітету адвоката.  

С.Н. Бурцев визначив, що у кримінальному процесі неможливо суміщення 

протилежних і виключних одна одної функцій свідчення та захисту [14, с. 56]. Єва 

Крук визначила, що імунітет захисника – це не стільки захист людей, які виконують 

певні завдання, як людей, які ставляться з «довірою до публічних функцій 

адвоката» і саме з цієї причини, довіряючи їм знання про факти, якими вони не 

хотіли б поділитися з будь-якими іншими людьми [249, s.26]. Автор зазначає, що 

характер професії адвоката, належить до групи так званих професій суспільної 

довіри [249, s. 41]. А Н.В. Осодоєва стверджує, що будь-який допуск допиту в 

якості свідка адвоката про обставини, які стали йому відомі у звʼязку із захистом, 

підриває сам зміст захисту у кримінальному процесі [143, с. 111].  

Перш за все треба відзначити, що в основі імунітету захисника лежить 

основоположний принцип змагального процесу – рівноправність сторін, і що з 

нього випливає правило про розмежування процесуальних функцій обвинувачення 

і захисту. Якщо захисник буде зобовʼязаний давати показання проти свого 

підзахисного, то від процесуальної оборони проти кримінального переслідування 

не залишиться каменя на камені [4, с.12]. 
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Виходячи з цього, можна судити, що захисник не може бути допитаний не 

тільки про обставини кримінальної справи, в якому він бере участь, а й про будь-

які інші обставин, які стали йому відомі у звʼязку зі зверненням до нього за 

юридичною допомогою або її наданням [14, с.56]. Завдяки таким заборонам 

зберігаються довірчі відносини між захисником і підзахисним, адвокатом і особою, 

що їх надала. Клієнт повинен бути абсолютно упевнений, що адвокат не 

розголошує і не використовує йому на шкоду довірені таємниці та інші повідомлені 

відомості [231, с.97]. 

Адже захисник, запрошений за вибором обвинуваченого або призначений 

йому, має право розмовляти з ним на самоті, для зʼясування всіх обставин, які 

вважає потрібними, і коли б було дозволено допитувати захисника як свідка, то під 

час подібного допиту захисник був би зобовʼязаний повідомити про те, що йому 

відомо у справі, включаючи також те, що йому розповів обвинувачений. Сама 

можливість такого допиту захисника викликала б до нього недовірʼя 

обвинуваченого, примусила б останнього поводитися обережно під час бесіди із 

захисником і тим самим могла б перешкодити повному і правильному зʼясуванню 

фактів, які б могли відіграти роль для захисту обвинуваченого. Це підірвало б 

авторитет захисту, обмежило і порушило право обвинуваченого на захист. Закон 

конкретизує, що заборона допитувати захисника як свідка стосується не тільки тих 

випадків, коли ті чи інші факти стали відомі захиснику у звʼязку з виконанням його 

обовʼязків у справі, зокрема, коли захисник дістав певні відомості шляхом бесіди 

із обвинуваченим. Тому, коли належний до справи факт став відомий захисникові 

ще до того, як його було запрошено або призначено для захисту обвинуваченого, 

його можуть допитати як свідка на загальних підставах, а обовʼязки захисника 

виконуватиме інша особа (М.М. Гродзинський, С.А. Альперт, М.І. Бажанов) [157, 

с. 107]. 

Норма, яка забороняє допитувати в якості свідка адвоката, захисника 

підозрюваного, обвинуваченого, обумовлена рядом причин: по-перше, не можна 

бути одночасно захисником і свідком; по-друге, якщо виявляється, що захисник 

знає що-небудь істотне у справі, незалежно від виконання ним у цій справі функції 
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захисника, він повинен бути усунений від захисту і допитаний в якості свідка; по-

третє, захисник не може допитуватися як свідок з тих обставин, які йому стали 

відомі при виконанні своїх функцій (наприклад, із бесіди з обвинуваченим), навіть 

за умови звільнення його від функцій захисника; по-четверте, якби захисника 

могли б допитати в якості свідка щодо того, що він дізнався від обвинуваченого, 

його родичів та інших осіб, які звернулися до нього за юридичною допомогою, 

довіру до захисника було б серйозно підірвано; по-пʼяте, обвинуваченому і його 

близьким, які користуються допомогою адвоката-захисника, повинна бути 

гарантована можливість вільно говорити йому все, що вони вважають за потрібне, 

без побоювання, що сказане не буде звернено на шкоду обвинуваченому; і, нарешті, 

по-шосте, захисник залучається до участі у справі для того, щоб захистити 

обвинуваченого, а не для його викриття (для цього закон надає органам слідства і 

суду достатньо повноважень) [124, с. 45]. 

Здається, що правове регулювання того, що не може бути допитаний як 

свідок, захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача – адвокат чітке та «класичне», втім існує декілька теоретико-

практичних проблем. 

Так, норми КПК України підлягають деталізації в частині уточнення переліку 

осіб, які не можуть бути допитані як свідки про відомості, які становлять 

адвокатську таємницю. Так, ч. 1 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» визначила, що адвокатською таємницею є будь-яка 

інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, 

особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також 

питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання 

правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, 

адвокатського бюро, адвокатського обʼєднання, зміст порад, консультацій, 

розʼяснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на 

електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час 

здійснення адвокатської діяльності [57]. Більш узагальнене визначення 
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адвокатської таємниці, що розкриває усі аспекти діяльності адвоката з надання 

допомоги клієнту запропоноване М. М. Погорецьким [146, с. 11-12]. 

Абзац 5 ст. 10 Правил адвокатської етики визначає, що адвокат зобовʼязаний 

поінформувати та розʼяснити дотримання принципу конфіденційності його 

помічникам, стажистам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах з 

адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським обʼєднанням) [153]. Отже, вважаємо 

необхідним внесення змін до п. 2 ч.2 ст. 65 КПК України, та викласти його в новій 

редакції: «2) адвокати, помічники адвокатів, стажисти та інші особи, які 

перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, 

адвокатським обʼєднанням) – про відомості, які становлять адвокатську 

таємницю». Таку необхідність також підтримали 60% респондентів. 

Окрім цього, при порівнянні текстів пункту 2). ч. 2 ст. 65 КПК України та ч. 

1 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» знаходимо 

невідповідність у предметі імунітету. Так, у п. 2) ч. 2 ст. 65 КПК Україні визначено, 

що предметом є відомості, які становлять адвокатську таємницю, а в ч. 1 ст. 22 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською 

таємницею є будь-яка інформація, …, а також питання, з яких клієнт … звертався 

до адвоката…, зміст порад, консультацій, розʼяснень адвоката, складені ним 

документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи 

і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. В 

абзаці 2 ст. 10 Правил адвокатської етики дещо розширений перелік того, що 

входить до поняття «адвокатська таємниця». Визначено, що дія принципу 

конфіденційності не обмежена в часі. Адвокатською таємницею є: факт звернення 

особи за правовою допомогою; будь-яка інформація, що стала відома адвокату, 

адвокатському бюро, адвокатському обʼєднанню, помічнику адвоката, стажисту 

або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським 

бюро, адвокатським обʼєднанням), у звʼязку з наданням професійної правничої 

(правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою; зміст будь-

якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням 

засобів звʼязку) адвоката, помічника адвоката, стажиста із клієнтом або особою, яка 
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звернулася за наданням професійної правничої (правової) допомоги; зміст порад, 

консультацій, розʼяснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, 

підготовлених, зібраних, одержаних адвокатом, помічником адвоката, стажистом 

або наданих ним клієнту в рамках професійної правничої (правової) допомоги чи 

інших видів адвокатської діяльності [153]. 

Як видно із вище перерахованого, та враховуючи положення абз. 3 ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про інформацію» про те, що інформація – будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді [62], вважаємо, що при визначені предмета допиту на який 

розповсюджується імунітет, необхідно використовувати поняття адвокатської 

таємниці, яке деталізоване в абзаці 2 ст. 10 Правил адвокатської етики. На 

підтвердження такої позиції необхідно врахувати, що порушення Правил 

адвокатської етики є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності. 

Враховуючи ч. 3 ст. 65 КПК України, адвокати – захисники, представники 

потерпілих, цивільних позивачів, відповідачів із приводу зазначених довірених 

відомостей можуть бути звільнені від обовʼязку зберігати професійну таємницю 

особою, що довірила їм ці відомості, у визначеному нею обсязі. Таке звільнення 

здійснюється у письмовій формі за підписом особи, що довірила зазначені 

відомості [104]. Тому варто говорити про право адвоката давати показання у тих 

випадках, коли він, а також його клієнт зацікавленні в таких показаннях. Однак, 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює випадки, 

коли адвокат зобовʼязаний розкрити адвокатську таємницю, не зважаючи на 

імперативну вимогу п. 2) ч. 2 ст. 65 КПК України. Так, ч. 6 ст. 22 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановила, що подання адвокатом в 

установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням 

адвокатської таємниці [57]. Вказана норма суперечить п.2) ч. 2 ст. 65 КПК України 

та ч. 3 КПК України, а також створює ситуацію для необхідності реалізації ч. 3 ст. 

9 КПК України, тому вважаємо за доцільне, та з врахуванням вище зазначеного, 

друге речення ч. 3 ст. 65 КПК України необхідно додати абзац 2 наступного змісту 

«Подання особами, передбаченими пунктами 1-3 частини другої цієї статті в 

установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням 

обовʼязку зберігати професійну таємницю». 

Також існує думка, що захисник, незважаючи на заборону його допиту, має 

право за його клопотанням давати показання в інтересах свого підзахисного, 

наприклад, за фактом фальсифікації матеріалів справи слідчим [141, с.57]. 

Вважаємо, що це може бути також і у справах про забезпечення безпеки клієнта, 

провокації злочину тощо. Підтверджує таку думку і судова практика. Так, з тексту 

ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області 

знаходимо наступне: «Адвокат Грубський А.В., який діє в інтересах Особа_2, 

звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської 

області з даним клопотанням, мотивуючи його тим що, 06.11.2018 року, 

громадянин Особа_2 о 16 год. 26 хвилин отримав повідомлення в соціальній мережі 

«Фейсбук» від громадянина Особа_3, в якому останній наполягав на особистій 

зустрічі з Особа_2, з метою повідомлення важливої інформації, яка стосується 

особисто Особа_2. Особа_2 відмовився від зустрічі у місті та запропонував 

громадянину Особа_3 приїхати до офісу за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 

143А, де громадянин Особа_2 займається громадською та політичною діяльністю, 
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а саме виконує обов'язки Голови Київської обласної парторганізації «Рух 

Валентина Налівайченко «Справедливість».О 17 год. 09 хвилин , на мобільний 

номер телефону Особа_2 зателефонував Оособа_3 з номеру (Номер_1). 

З телефонної розмови з Особа_3, Особа_2 дізнався, що оперативний 

співробітник СБ України повідомив йому, що від імені Особа_3 подана заява, в якій 

повідомляється про погрози Оособа_2 безпосередньо Особа_3. та іншим 

громадянам зброєю. В телефонній розмові Особа_3 запевняв Особа_2, що такої 

заяви не робив. Після особистої зустрічі, яка відбувалась у присутності 

співробітника поліції, Особа_3 та Особа_2 прийняли рішення подати заяву про 

вчинення кримінального правопорушення. 

Оскільки Особа_3 вважає, що його життю та здоров'ю як громадському діячу 

загрожує небезпека, а Особа_2 являється власником вогнепальної зброї, з метою 

уникнення можливих провокацій та наклепів з боку невідомої особи, яка 

сфальсифікувала заяву, вони прибули до Києво-Святошинського ВП ГУНП в 

Київській області для ініціації проведення допиту їх в якості свідків у 

кримінальному провадженні № 12018110200006415 від 06.11.2018 року за 

ознаками злочину передбаченого ст. 358 КК України…Вказана ситуація спонукає 

заявника на роздуми про розвиток провокаційного, ретельно відпрацьованого 

фахівцем сценарію. Аналізуючи обставини злочину невідомими, ознайомившись зі 

змістом протоколів допиту свідків та потерпілого, адвокат вважає, що на даний 

момент існує неуявна погроза життю громадян Особа_2 та Особа_3 [209]. Отже, 

адвокат повідомив відомості, які були надані йому його клієнтом, втім в ухвалі 

відсутні дані про те, що є дозвіл на розголошення таких даних адвокатом.  

Інша категорія осіб, які не можуть бути допитані як свідки, а саме нотаріуси, 

про відомості, які становлять нотаріальну таємницю (п. 3). ч. 2 ст. 65 КПК України. 

Нотаріуси, як і будь-які інші особи, не застраховані від можливої процесуальної 

участі в якості учасників кримінальних процесуальних правовідносин. Враховуючи 

положення, що свідок попереджається про відповідальність за відмову від давання 

показань та давання завідомо неправдивих показань з метою зʼясування предмету 

нотаріальної таємниці, необхідно дослідити це поняття більш детально. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909834/ed_2018_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#909834
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Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), 

нотаріальна таємниця – це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення 

нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, у тому числі про 

особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обовʼязки тощо [63]. В науці 

домінує позиція, що нотаріальна таємниця є різновидом професійної таємниці. 

Зокрема, О. О. Кулініч вказує, що якщо мова йде про приватного нотаріуса, то 

вищезазначені відомості складатимуть виключно професійну таємницю, а якщо 

йдеться про діяльність державного нотаріуса, то автоматично така інформація 

становитиме статус службової таємниці [107, с. 75]. У будь-якому з цих правових 

режимів така інформація має бути забезпечена кримінальними процесуальними 

гарантіями. 

Звертає на себе увагу той факт, що законодавцем в КПК України використано 

поняття «відомості, які становлять нотаріальну таємницю». Це визначення не в 

повній мірі охоплює поняття нотаріальної таємниці, до якої входять не тільки 

відомості про вчинення нотаріальних дій, а і відповідно до статті 8 Закону 

«сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або 

звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, 

особисті майнові та немайнові права і обовʼязки тощо», а тому КПК України 

потребує оновленого визначення нотаріальної таємниці. 

Стаття 5 Закону встановлює обовʼязок нотаріуса зберігати в таємниці 

відомості, одержані ним у звʼязку із вчиненням нотаріальних дій. Стаття 8 Закону 

зазначає, що нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо 

відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього 

вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Це 

повʼязано з тим, що нотаріус є лише утримувачем відомостей, що становлять 

нотаріальну таємницю, повноважним власником є особа, яка звернулась до 

нотаріуса для вчинення відповідних нотаріальних дій [101, с. 30]. Передусім, саме 

в інтересах останнього державою запроваджений правовий режим охорони, 

захисту і розкриття нотаріальної таємниці. Тому нотаріус не вправі «добровільно», 

за своєю ініціативою розкривати останню. 
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У випадку, коли нотаріус виступає в якості свідка у кримінальному 

провадженні щодо обставин справи він має передбачений п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК 

імунітет. За видом такий імунітет відноситься до спеціального імунітету свідка 

[82]. Хоча, у науковій літературі зустрічається назва як альтернативного імунітету. 

Альтернативний імунітет свідків, коли в особи є право відмовитися від дачі 

показань свідка, що стосуються здійснення ним професійної діяльності. За такої 

умови можливість дати показання залежить не стільки від його волі, скільки від 

волі клієнта, що звернувся до нього. Практика наділення нотаріуса свідків 

альтернативним імунітетом зустрічається в Болгарії (ст. 135 ЦПК), Угорщині 

(параграф 170 ЦПК), Німеччині (ст. 383 ЦПК), Польщі (ст. 261 ЦПК) [172, c. 145-

146]. 

Варто звернути увагу на положення ст. 8-1 Закону, яка встановлює, що будь-

яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню 

ним своїх обовʼязків (а охорона нотаріальної таємниці є обовʼязком, а не правом 

нотаріуса – Г.Д.) або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, зокрема 

вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у 

трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну 

таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до 

законодавства. Тому будь-який незаконний, навіть «психологічний» вплив на 

нотаріуса забороняється. 

Необхідно зазначити, що заборона на допит нотаріуса як свідка, рівно так як 

і адвоката, захисника… не є абсолютною. Варто звернути увагу, що у разі допиту 

нотаріуса як свідка у звʼязку з посвідченням багатостороннього правочину 

положення ч. 3 ст. 65 КПК поширюється на кожну сторону. Тобто, якщо хоча б 

одна зі сторін правочину (навіть з обʼєктивних причин: проживання за кордоном, 

смерть тощо) не звільнила письмово нотаріуса від обовʼязку зберігати нотаріальну 

таємницю із зазначенням обсягу інформації, яку нотаріус має право повідомити та 

власноручно не підписала згаданий документ, то нотаріус не може надавати 

показання в якості свідка. Безперечно, кожному нотаріусу, який допитується як 

свідок, хотілося б пересвідчитись, що особа, яка звільнила його від обовʼязку щодо 
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збереження нотаріальної таємниці, здійснила подібне звільнення у присутності 

нотаріуса та залишити копію відповідного «звільнення». Це було б правильним та 

логічним, виходячи з положень ч. 3 ст. 65 КПК, проте на практиці дану норму 

тлумачать неоднозначно. Тому на сьогодні часто трапляється так, що слідчий, 

«розʼяснивши» під підпис відповідно до ст. 65 КПК, не демонструє нотаріусу 

документ, яким його звільнили від обовʼязку зберігати нотаріальну таємницю. 

Відповідно пропонуємо, що у цьому випадку нотаріусу варто продиктувати 

слідчому фразу наступного змісту: «Не можу давати свідчення у звʼязку з 

недотриманням слідчим положень ч. 3 ст. 65 КПК» або викласти її власноручно 

відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 66 КПК. Проте найоптимальнішим варіантом було б 

внести зміни до КПК та встановити прямо положення щодо обовʼязку залишення 

копії такої «згоди» нотаріусом. 

Випадками на практиці є ситуації, коли слідчий демонструє нотаріусу папір, 

де міститься заява на імʼя слідчого, у якій особа звільняє нотаріуса від обовʼязку 

зберігати нотаріальну таємницю із зазначенням обсягу цієї таємниці, а також 

підпис особи. Подібна заява може викликати сумнів у нотаріуса, оскільки 

незрозуміло, чи викладена вона добровільно, чи підписана вона саме тією особою, 

яка звільнила нотаріуса від обовʼязку по збереженню нотаріальної таємниці тощо. 

Беззаперечно, оптимальним варіантом під час допиту нотаріуса є реалізація права 

при проведенні допиту скористатись правовою допомогою адвоката відповідно до 

п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК. 

У науці кримінального процесуального права пропонується звільняти 

нотаріуса від обовʼязку зберігати нотаріальну таємницю, якщо йому повідомлено 

про підозру [48]. Підтримуємо дану позицію з ремаркою, щоб звільняти, коли 

взагалі притягнуто до кримінальної відповідальності. Зокрема у КПК має бути 

передбачений механізм захисту цих даних від подальшого поширення. Подібна 

норма міститься у ч. 2 ст. 16 Основ законодавства РФ про нотаріат, відповідно до 

якої суд може звільнити нотаріуса від обовʼязку зберігати таємницю, якщо проти 

нього порушено кримінальну справу у звʼязку із вчиненням нотаріальної дії [143]. 
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Існує думка, що нотаріуси взагалі повинні бути позбавлені імунітету 

свідка [239, с. 135]. Вважаємо це недоцільним, адже у цьому випадку нівелюється 

закладена законодавцем суть нотаріальної таємниці. Переконані, що саме щодо 

факту вчинення нотаріальної дії нотаріус допитаний не може бути, проте інша 

справа, коли нотаріус виступає в якості свідка щодо обставин, які не містять 

нотаріальної таємниці.  

Варто зазначити про недолік п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК, де не зазначається про осіб, 

які мають право за законом вчиняти нотаріальні дії і які відповідно до Закону так 

само зобовʼязані зберігати нотаріальну таємницю (консульські установи, посадові 

особи органів місцевого самоврядування, дипломатичні представництва та ін.). 

Вважаємо, що цю норму доцільно доповнити, визначивши, що вони так само не 

можуть бути допитані як свідки про відомості, які становлять нотаріальну 

таємницю в силу ст. 8 Закону. Окрім того, 75 % респондентів підтримали думку 

надання імунітету свідка помічнику нотаріуса. Тому вважаємо, що п. 3). ч. 2 ст. 65 

КПК України необхідно викласти у новій редакції: « 3) нотаріуси, помічники 

нотаріусів, а також інші особи, які мають право на вчинення нотаріальних дій – про 

відомості, які становлять нотаріальну таємницю;». 

Однак не у всіх країнах таємниця нотаріальної дії забезпечує свідків 

імунітетом нотаріуса. Так, ст. 9 Закону Республіки Білорусь «Про нотаріат і 

нотаріальну діяльність» прямо передбачає можливість отримання компетентними 

державними органами відомостей про вчинені нотаріальні дії [172, с. 146]. Відсутні 

нотаріуси і у переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки у ч. 2 ст. 60 КПК 

Білорусії [194]. 

Наступна категорія осіб – медичні працівники та інші особи, яким у звʼязку з 

виконанням професійних або службових обовʼязків стало відомо про хворобу, 

медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя 

особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю. 

Лікарська таємниця ґрунтується на Клятві Гіппократа і Клятві лікаря 

України. У клятві Гіппократа зазначено, зокрема: «Про що б я не дізнався під час 

виконання своїх професійних дій або помимо них, що б не побачив і не почув про 
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дії людського життя, які не слід будь-коли розголошувати, я змовчу, вважаючи це 

таємницею». У Клятві лікаря, затвердженій Указом Президента України від 15 

червня 1992 p., кожен, хто її приймає, клянеться «зберігати лікарську таємницю, не 

використовувати її на шкоду людині». 

На думку Н.З. Рогатинської, до осіб, які не можуть бути допитані як свідки 

про відомості, що становлять лікарську таємницю, належать: медичні та 

фармацевтичні працівники, а також службові особи закладів та органів охорони 

здоровʼя; особи, яким такі відомості стали відомі у звʼязку з навчанням; працівники 

міліції, виправно-трудових та виховно-трудових установ; працівники дошкільних 

навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл реабілітації та професійних училищ 

соціальної реабілітації, навчально-реабілітаційних центрів; особи, що здійснюють 

досудове розслідування; прокурори, судді та інші. Умисне розголошення 

лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у звʼязку з виконанням 

професійних чи службових обовʼязків, якщо таке діяння спричинило тяжкі 

наслідки, тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 145 КК України [161, 

с. 87]. 

Л.Д. Удалова вважає, що доцільно уточнити зміст норми (пункту 4) ч. 2 ст. 

65 (КПК України – Г.Д,), пояснюється це тим, що лікарська таємниця не є 

абсолютною. У ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоровʼя 

встановлено, що медичні працівники та інші особи, яким у звʼязку з виконанням 

професійних або службових обовʼязків стало відомо про хворобу, медичне 

обстеження, огляд та їх результати, інтимну сторону життя громадянина, не мають 

права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами 

випадків. Отже, у чітко визначених законом випадках зазначені особи можуть 

розголосити вказані відомості. Тому п. 4 ч. 2 ст. 65 КПК України після слова 

«особи» слід доповнити словами «крім передбачених законодавчими актами 

випадків» [201, с. 286]. 

Також у ст. 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоровʼя» встановила, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоровʼя, 

факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%F2%E0%BA%EC%ED#w13
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при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем 

роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта [56]. А 

І.Я. Фойницкий сказав: «Обовʼязок лікарської таємниці існує у нас лише до порога 

судової зали» [214, с. 245]. 

Інша категорія осіб, які не можуть бути допитані як свідки, оскільки наділені 

охоронюваною законом таємницею, це священнослужителі, про відомості, 

одержані ними на сповіді віруючих. 

Таємниця сповіді священнослужителю є одним із видів професійної таємниці 

– конфіденційної інформації, яка довіряється представникам певних професій 

громадянами з метою здійснення (захисту) своїх прав та законних інтересів (у тому 

числі – права на свободу світогляду і віросповідання, яке згідно з ч. 1 ст. 35 

Конституції України, включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не 

сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти релігійні культи і ритуальні 

обряди, вести релігійну діяльність) [98, с. 195]. 

За такої умови, на відміну від визнання, зробленого психологом, лікарем, 

нотаріусом, яке може і не відбутися, а якщо і відбувається, то виключно на розсуд 

того, хто зізнався, визнання на сповіді неминуче, оскільки сама сповідь вже є 

процедурою повного визнання у гріхах [19]. Тайна покаяння вимагає, щоб кожен, 

хто кається зробив спершу іспит совісті. Для того, щоб зробити іспит совісті, 

спочатку потрібно пригадати всі свої гріхи [98, с. 196]. Крім цього, слід 

враховувати й те, що віруючий «для дотримання умов доброї сповіді» повинен 

визнати всі гріхи перед священником. Таким чином можна стверджувати, що зміст 

сповіді складають відомості, довірені громадянином священнику, які носять 

найособистісніший (найінтимніший, найпотаємніший) характер серед інших видів 

довіреної інформації, що складають професійні таємниці [98, с. 196].  

Символізуючи примирення віруючого з Богом, сповідь відбувається у формі 

його покаяння у власних гріхах перед священником, який відпускає гріхи. На 

відміну від протестантизму, який використовує прилюдне покаяння, православʼя та 

католицизм вважають сповідь таїнством. Згідно з ч. 5 ст. 3 Закону Української РСР 

«Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. ніхто не має 
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права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних при сповіді 

віруючих [161, с. 87-88]. 

Що ж до субʼєкта зберігання охоронюваної законом таємниці сповіді, то 

О.І. Пристінський зазначає, що як факт належності до ієрархічного ступеня, так і 

факт належності до релігійної організації повинні підтверджуватися відповідними 

офіційними документами. Такими документами, зокрема, можуть бути журнали 

Священного Синоду та указ (для єпископів), а також посвідчення про 

рукопокладення у пресвітерський сан та указ (для священників). З наведеного 

визначення також випливає, що священнослужитель обовʼязково повинен офіційно 

належати до тієї чи іншої релігійної організації (парафії, монастиря тощо), статут 

якої зареєстрований в установленому законом порядку [154, с. 23]. 

Однак це не означає, що охорона таємниці сповіді звільняє від допиту 

священнослужителя про відомості отриманих іншим шляхом. Необхідно також 

враховувати, що не всякий священнослужитель допущений приймати сповідь. 

Цими особами можуть бути лише ті з них, які введені в духовний сан і з церковного 

права мають право сповіді (єпископи, священники та ін.) [2, с. 87]. 

Однак, у науковій літературі існують дискусійні думки щодо окремих 

аспектів не можливості допиту як свідка священників про відомості, одержані ними 

на сповіді віруючи. По-перше, деякі автори вважають, що таємниця сповіді може 

бути розкрита священником, без звільнення особи, що довірила йому такі відомості 

від обов’язку її зберігання.  

Так, І. Потайчук зазначає, що ж вона (людина – Г.Д.) навпаки розвиває в собі 

гріховні задуми, і більше того, шукає підтримки у своїх задумах у священника, то 

останній зобовʼязаний звернутися до правоохоронних органів, адже це не 

порушення сповіді, так як сповіддю вона не є в принципі. Що стосується випадку, 

коли людина сповідається у вже вчиненому злочині, то тут ситуація складніша. Він 

повинен понести як суспільне покарання, винесене йому вироком від імені 

держави, так і духовне покарання – накладання епітемії, схилення людини до 

полегшення своєї вини шляхом звернення із зізнанням до правоохоронних органів. 

Важливо при цьому, щоб ініціативу він проявив сам [151, с. 11]  
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М.М. Шейфер зазначає, що якщо церква дозволить священнослужителю 

розголосити таємницю сповіді, (що, на погляд автора, малоймовірно), 

священнослужитель сам може звернутися в органи розслідування і повідомити те, 

що вважає за необхідне [231, с.100]. Схожий підхід знаходимо у В.В. Навроцької 

[138, с. 94]. 

І.Б. Король, навпаки, притримується думки про абсолютний імунітет сповіді. 

Так, автор зазначає, що правовий захист з боку держави таємниці сповіді не 

виходить за рамки режиму відокремлення церкви від держави, виходячи з таких 

міркувань. З одного боку, держава жодним чином не порушує та не втручається в 

обряд сповіді, оскільки тільки санкціонує вже проголошену церквою її таємницю. 

а з іншого, – розголошення таємниці сповіді може завдати значної шкоди 

громадянам, бо в кінцевому результаті порушуються їх конституційні права на 

особисте і сімейне життя та свободу думки (ст. ст. 32, 34 Конституції України). 

Тобто розголошення таємниці сповіді виходить за рамки внутрішньої діяльності 

церкви, через що потребує кримінально-правового захисту. Відповідно, захист 

таємниці сповіді має бути гарантований і у сфері кримінального судочинства [98, 

с. 197-198]. 

Противником розкриття таємниці сповіді за будь-яких обставин є 

Д.О. Шингарьов. Автор зазначає, що обовʼязок дотримуватися таємниці сповіді 

священнослужителем являє собою тісне переплетіння релігійних норм, норм 

моралі та положень законодавства. Це дозволяє зробити висновок про те, що 

таємниця сповіді є абсолютною і через це неможливо встановити процесуальні 

процедури отримання дозволу на її розголошення особою, яка її довірила, в разі 

смерті такої особи [236, с. 61]. 

Третій підхід щодо розголошення таємниці сповіді полягає в наступному: 

А.Є. Лєдньов, заперечуючи в цілому розголошення таємниці сповіді, але не 

виключаючи такої можливості, зазначає, що священник повинен нести 

відповідальність за порушення таємниці сповіді з канонічного права, а державі до 

цього немає діла. Адже, на думку автора, оскільки церква віддільна від держави, то 
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питання таємниці сповіді та імунітету священника як свідка мають бути виключені 

з норм права держави, а бути канонічними нормами [111, с. 105-106]. 

Інше дискусійне питання лежить у площині свободи сповідувати будь-яку 

релігію або не сповідувати ніякої. Так, В. Бородчук зазначає: «…сповідь 

практикується у православних, греко-католицьких і римо-католицьких церквах, а в 

Україні існує безліч інших релігійних конфесій. Таким чином, вільно чи невільно 

автори проекту захищають цією нормою тільки деякі з існуючих конфесій і де-

факто ставлять їх у привілейованіше становище» [12, с.7; 98, с. 196-197]. Хоча 

автор зазначав про проект Кримінального кодексу України, втім вважаємо, що 

розвиваючи думку, щодо таємниць у будь-якому віросповіданні та свободи особи 

сповідувати будь-яку релігію необхідно вказати, що дійсно така свобода та 

таємниці не обмежені захистом в контексті п. 5) ч. 2 ст. 65 КПК України. 

Щодо необхідності наділення імунітетом свідка представників різних 

релігійних конфесій, у релігійних нормах яких відсутня сповідь віруючих, 

висловили свою думку 80 % респондентів. 

Принагідно зазначимо, що таємниця сповіді визнається і захищається далеко 

не у всіх державах. У разі визнання таємниці сповіді її захист у кримінальному 

процесі здійснюється шляхом введення матеріальних вимог до допустимості 

доказів, які встановлюють неприпустимість відомостей, які священнослужитель 

дізнався зі сповіді. Крім того сповідь як релігійний обряд є приналежністю 

християнської релігії, проте в деяких випадках неприпустимими доказами 

являються відомості стали відомими духовній особі будь-якої релігії, якщо вони 

стали йому відомі в результаті конфіденційної бесіди з віруючим на духовну тему 

(США). Таємниця сповіді не повинна бути абсолютною і священнослужитель, і 

віруючий повинні мати процесуальну можливість порушити таємницю сповіді, 

оскільки сама по собі така таємниця не є законодавчо установленою [51, с. 127]. 

Враховуючи вище зазначене та керуючись конституційними положеннями 

про свободу сповідувати будь-яку релігію (ст. 35 Конституції України), вважаємо 

необхідним внести зміни до п.5) ч. 2 ст. 65 КПК України та викласти його у 
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наступній редакції: «священнослужителі (духовні особи) – щодо відомостей, які 

стали їм відомі в результаті конфіденційної бесіди з віруючим на духовну тему».  

У кримінально-процесуальній літературі висловлені пропозиції щодо 

розширення кола осіб, які не підлягають допиту як свідки. Так, І.Л. Петрухін 

вважає, що це коло має бути доповнено перекладачем у тому випадку, якщо він 

брав участь у бесіді адвоката зі своїм підзахисним [231, с. 98]. Вважаємо таку думку 

раціональною та такою, що заслуговує на підтримку. Адже чинний КПК України 

містить норми про участь перекладача у кримінальному провадженні для осіб, які 

не володіють чи не достатньо володіють державною мовою в частині залучення до 

слідчих розшукових дій перекладача, судового розгляду, під час судового 

контролю та щодо перекладу процесуальних рішень, а щодо участі перекладача під 

час здійснення захисту КПК України визначає як право особи на залучення 

перекладача. Втім, враховуючи обовʼязкову участь захисника у провадженнях, 

щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження, то 

вважаємо за неохідне внести зміни до ч. 2 ст. 65 КПК України, додавши п. 2-1) ч. 2 

ст. 65 КПК України такого змісту: «2-1) перекладач – щодо відомостей, які йому 

стали відомі під час участі його у конфіденційній бесіді між захисником та 

підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим;». 

 

 

2.3. Поширення імунітету свідка на осіб, які не можуть бути звільненні 

від обовʼязку зберігати таємницю особою, що довірила їм ці відомості  

 

Згідно з п.п. 6-10) ч. 2 ст. 65 та ч. 3 ст. 65 КПК України до осіб, які не можуть 

бути звільнені від обовʼязку зберігати таємницю особою, яка довірила їм ці 

відомості належать:  

6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації;  
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7) професійні судді, народні засідателі й присяжні – про обставини 

обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового 

рішення, за винятком випадків кримінального провадження відносно прийняття 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали;  

8) особи, які брали участь в укладанні й виконанні угоди про примирення у 

кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у звʼязку з участю 

в укладанні й виконанні угоди про примирення;  

9) особи, до яких застосовані заходи безпеки – про дійсні дані щодо їх 

особистості;  

10) особи, що мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані 

заходи безпеки – у відношенні цих даних. А також, враховуючи ч. 4 ст. 65 КП 

України, до такого переліку додаємо осіб, що мають право дипломатичної 

недоторканності, а також працівників дипломатичних представництв – без згоди 

представника дипломатичної установи [104]. 

Одразу, звернемо увагу, що ця група осіб характеризується наступною 

особливістю, тому згідно з О.О. Ісаєнкова, стосовно кожного субʼєкта імунітету, за 

винятком субʼєктів дипломатичного імунітету, існує строго окреслене коло 

відомостей, які підпадають під імунітет [71, с.20]. 

Отже, що стосується журналістів – про відомості, які містять конфіденційну 

інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства 

або джерела інформації. 

 О.А. Старокожев у 2007 році відзначив, що існують проблемні питання 

повʼязані з наданням імунітету свідків певному колу осіб, а саме журналістам. 

Існують різні думки щодо цього. Одні вчені-правознавці вважають, що на 

журналістів поширюється право імунітету свідка в частині повідомлення про 

джерело отримання інформації, інші вважають журналістів беззахисними і 

вимагають доповнення КПК України відповідною нормою, з чим не можна не 

погодитися [179, с.87]. КПК України 2012 року вміщує вказане положення, однак 

воно не позбавлено проблемних питань його реалізації.  
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Ключовою справою Європейського суду з прав людини щодо захисту 

журналістських джерел є справа Гудвін проти Великобританії (1996). Саме в цій 

справі суд вперше встановив, що стаття 10 Європейської конвенції захищає права 

журналістів на таємницю джерел. Ця справа вважається орієнтиром у сфері захисту 

журналістських джерел. Суд постановив: «Беручи до уваги важливість захисту 

журналістських джерел для свободи преси в демократичному суспільстві і 

потенційно негативний вплив розпорядження про розкриття джерела, такі заходи 

не можуть бути сумісними зі статтею 10 Конвенції» [100, с. 217]. 

В той же час ч. 2 ст. 10 Конвенціїї про захист прав людини й основоположних 

свобод визначила, що здійснення цих свобод, оскільки воно повʼязане з 

обовʼязками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, 

обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоровʼя чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для 

запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання 

авторитету і безсторонності суду [88]. 

ЄСПЛ у п. 38 Рішення від 29.03.2005 року у справі «Українська Прес-Група» 

проти України» (Заява №72713/01) визначив, що преса відіграє суттєву роль у 

демократичному суспільстві. І хоча вона не може переступати певні межі, зокрема 

щодо репутації та прав інших осіб, тим не менш, її обовʼязком є передавати у 

спосіб, сумісний із її обовʼязками та відповідальністю, інформацію та ідеї з усіх 

питань загального інтересу (див. De Haes and Gijsels v. Belgium, рішення від 

24 лютого 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, стор. 233-34, § 37). На 

пресу не лише покладено обовʼязок поширювати таку інформацію та ідеї, 

суспільство також має право отримувати їх. Якби було інакше, преса була б 

неспроможна відігравати свою важливу роль “вартового суспільства” (див. 

Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, рішення від 25 червня 1992 р., Серія A, № 239, стор. 

28, § 63) [159]. 
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На сьогодні норми Закону України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» [59], Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [66], 

Закону України «Про інформаційні агентства» [61] містять наступні положення, 

щодо імунітету журналіста. Так, у ч. 1 ст. 25 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» встановлено, що журналістом редакції 

друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий 

працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою 

інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових 

чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю 

за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим 

документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової 

інформації. А п. 11 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» визначив, що журналіст має право на збереження 

таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці 

обнародуються на вимогу суду. В той же час згідно з п.3 ч. 3 ст. 26 цього Закону, 

журналіст зобовʼязаний задовольняти прохання осіб, які надають інформацію щодо 

їх авторства або збереження таємниці авторства [59]. 

Згідно з абзацом 69 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» телерадіожурналіст, штатний або позаштатний творчий працівник 

телерадіоорганізації, який професійно збирає, одержує, створює і готує інформацію 

для розповсюдження. Згідно з п. ж) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» телерадіоорганізація зобов’язана зберігати у таємниці, на підставі 

документального підтвердження, відомості про особу, яка передала інформацію 

або інші матеріали за умови нерозголошення її імені [66].  

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформаційні агентства» журналіст 

інформаційного агентства – це творчий працівник, який збирає, одержує, створює 

та готує інформацію для інформаційного агентства і діє від його імені на підставі 

трудових чи інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням, а 

відповідно до ч. 2 цієї статті журналіст інформаційного агентства має права та 
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виконує обовʼязки, визначені чинним законодавством України про пресу, 

телебачення і радіомовлення [61].  

Згідно з п. 5 Кодексу етики українського журналіста журналіст не розкриває 

своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України 

[83]. 

Звертає на себе увагу той факт, що КПК України встановлює абсолютний 

імунітет журналістів щодо відомостей, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації. Саме тоді як п. 11 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» визначив, що журналіст має право на 

збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли 

ці таємниці обнародуються на вимогу суду, така ж норма встановлена у п. 5 

Кодексу етики українського журналіста. Однак вказаний механізм розкриття такої 

таємниці законодавцем не розроблений. Відсутня і судова практика у загальному 

доступі у Єдиному державному реєстрі судових рішень. На необхідність 

впровадження механізму розкриття таких відомостей наголошує також О.В. 

Ковтун. Автор зазначає, що убачаємо правильним у кримінальному 

процесуальному законодавстві передбачити механізм отримання від журналіста 

показань із приводу джерел інформації або інформації, яка дозволяє встановити 

джерела інформації у випадку наявності такої потреби [81, с. 132]. 

Відповідно існує різне правове регулювання предмета показань журналіста у 

КПК України та у спеціальних нормативно-правових актах. Так, у КПК України 

визначено про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного 

характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, а у 

п. 11 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні» визначено, про збереження таємниці авторства та джерел інформації; 

Згідно з п. ж) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

зобовʼязані зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, 

відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови 

нерозголошення її імені. Згідно з п. 5 Кодексу етики українського журналіста – не 
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розкривати своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством 

України. Отже, спеціальне законодавство, що регулює права та обовʼязки 

журналістів, відносить до конфіденційної лише відомості про авторство або 

джерело інформації. Таким чином у КПК України широко трактується предмет 

імунітету журналіста, який згідно з текстуальним тлумаченням п.6) ч. 2 ст. 65 КПК 

України може і включати саму конфіденційну інформацію, яка надана джерелом, 

що, власне, не є необхідним, адже така інформація вже опублікована журналістом 

у статті, передачі телерадіомовлення тощо. Тому вважаємо необхідним внесення 

змін до п. 6) ч. 2 ст. 65 КПК України шляхом викладення її у наступній редакції: 

«6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію про 

таємницю авторства та джерел інформації;». 

Що ж до імунітету як свідків суддів та присяжних – про обставини 

обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового 

рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали, то це питання 

детальніше досліджено у науковій літературі. 

Згідно з п. 15 Основних принципів щодо незалежності правосуддя (схвалено 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29.11.1985 та 13.12. 

1985р) судді зобовʼязані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та 

конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обовʼязків, за 

винятком відкритих судових розглядів, і їх не можна примушувати давати 

свідчення з таких питань. А пункт 16 цих Основоположних принципів щодо 

незалежності правосуддя проголошує, що без шкоди для якоїсь дисциплінарної 

процедури чи якогось права на апеляцію або компенсацію з боку держави 

відповідно до національних законів суддям слід користуватися особистим 

імунітетом від судового переслідування за фінансову шкоду, спричинену в 

результаті хибних дій чи упущень, які мали місце у здійсненні ними своїх судових 

функцій [131, с. 13]. 

Згідно з ч. 3 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя не 

зобовʼязаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його 
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провадженні, крім випадків, установлених законом. А згідно з п. 5 ч. 7 ст. 56 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобовʼязаний не розголошувати 

відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі 

таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання. Згідно ч. з 2 ст. 63 цього 

Закону присяжні виконують обовʼязки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої 

статті 56 цього Закону [65]. Згідно зі ст. 12 Кодексу суддівської етики суддя не має 

права розголошувати інформацію, що стала йому відома у звʼязку з розглядом 

справи [84]. 

Отже, встановлений у п. 7 ч. 2 ст. 65 КПК України імунітет свідка щодо судді 

та присяжного, в розумінні законодавства, що регулює статус суддів відносимо до 

обовʼязків. Тому не погоджуємось з позицією М.М. Шейфер, яка зазначає, що 

заборона допитувати суддів і присяжних виступає гарантією їх незалежності [231, 

с. 93-94].  

Що ж до предмета показань, то імунітет для свідків суддів і присяжних є 

повним, якщо мова йде про їх процесуальну діяльності. Тобто вони мають право 

відмовитися від давання показань щодо будь-яких фактів, які стали їм відомі у 

звʼязку з виконанням своїх кримінально-процесуальних функцій. Саме тоді цей 

імунітет є обмеженим (частковим) у відношенні до інших фактів, не повʼязаних з 

їх процесуальною діяльністю. Наприклад, присяжного засідателя можна допитати 

як свідка про те, що він побачив, будучи випадковим очевидцем [4, с.12-13]. 

Формулювання змісту показань, на які поширюється імунітет свідків як то 

про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час 

ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження 

щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали, дає 

можливість тлумачити поширення імунітету свідків на суддів та присяжних 

широко. Тобто мова йде не лише про суддів та присяжних, які розглядають 

конкретну справу, але це стосується також зазначених осіб у будь-якому 

провадженні (конституційне, цивільне, господарське, в порядку адміністративного 

судочинства, у справах про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності). Вони зобовʼязані зберігати таємницю нарадчої кімнати і не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n492
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n494
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зобовʼязані давати пояснення по суті винесених рішень та розглянутих справ. При 

цбому необхідно погодитись із М.Й. Вільгушинським, що інститут присяжних 

здатен позитивно вплинути на функціонування судової системи взагалі та судів 

загальної юрисдикції зокрема [26, с. 95]. 

В Україні існує інститут третейських суддів. У статті 32 Закону України «Про 

третейський суд» встановлено, що третейський суд, суддя третейського суду не 

вправі розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час 

третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється 

вимагати від третейського судді надання документів, відомостей та інформації, 

якими він володіє у звʼязку з третейським розглядом справи, крім випадків, 

передбачених законами України [67]. Закон не місить поняття таємниця нарадчої 

кімнати. Згідно з Регламентом постійно діючого третейського суду при Торгово-

промисловій палаті України після того як третейський суд переконається, що 

сторони мали достатньо можливостей для викладення своєї позиції та для подання 

доказів, третейський суд оголошує про завершення третейського розгляду у частині 

дослідження обставин справи і переходить до ухвалення рішення. Рішення 

ухвалюється у закритій нараді третейського суду [158]. Вважаємо, що правовий 

режим закритої наради третейського суду схожий за своєю суттю із правовим 

режимом таємниці нарадчої кімнати. Втім у нормі п.7) ч. 2 ст. 65 КПК України 

використано поняття «обговорення в нарадчій кімнаті», що відповідно не охоплює 

закриту нараду третейського суду.  

Нами підтримується думка Є.І. Шигурової про те, що оскільки вищевказані 

таємниці судді, присяжні повинні зберігати як в ході виконання своїх професійних 

обовʼязків, так і після припинення і призупинення їх повноважень, закон повинен 

містити в собі відповідне уточнення. В науковій літературі вже зараз відзначається, 

що імунітет для свідка поширюється не тільки на діючих суддів, а й на тих, 

повноваження яких були припинені або призупинені [234, с. 12]. 

Виняток, який зазначений у п. 7) ч. 2 ст. 65 КПК України, що імунітет суддів 

та присяжних як свідків розповсюджується, крім випадків кримінального 

провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 
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ухвали заслуговує на дослідження. Згідно з М.М. Шейфер заборона допиту суддів 

не може носити абсолютного характеру: під нього не повинні підпадати випадки, 

коли провадження ведеться у справі про злочинні зловживання суддів [231, с. 94-

95]. Втім, закон регламентує, що у такому випадку суддя або присяжний вправі 

скористатись ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України, які встановлюють 

свободу від самообмови та право не свідчити проти своїх близьких та членів сімʼї.  

Аналіз судової практики притягнення суддів до відповідальності за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови виявив, що у прийнятті суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, ухвали та таємниці нарадчої кімнати мають дотичні 

взаємозв’язки лише в тому випадку, коли розгляд будь-якого провадження (справи) 

відбувався колегіально. На це вказує також зміст самого п. 7) ч. 2 ст. 65 КПК 

України. Тобто досліджуваний імунітет свідка у будь-яких випадках, згідно з 

нормами КПК України про залучення присяжних до здійснення кримінального 

судочинства, розповсюджується на присяжних, а на суддів, лише під час 

колегіального складу суду. Відповідно вказаний імунітет не розповсюджується на 

слідчих суддів.  

Так, у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області 

знаходимо, що незважаючи на актуальність і необхідність офіційного тлумачення 

поняття «неправосудного», яке, зокрема, міститься у ст. 375 КК України, 

Конституційний Суд України до теперішнього часу не прийняв рішення з цього 

питання, тому єдиним законодавчим актом, який містить поняття «неправосудне», 

щодо судового рішення залишається в КК України, який не дає тлумачення цього 

поняття. Отже, суд дійшов висновку, що поняття «неправосудне» судове рішення 

на законодавчому рівні не визначено…За таких обставин суд приходить до 

висновку про те, що, враховуючи невизначеність в законі терміну «неправосудне» 

судове рішення, існують об'єктивні сумніви щодо того, що винесена суддею 

ОСОБА_5 постанова може бути кваліфікована як неправосудна [21]. 

Наступна категорія осіб, на яких поширюється імунітет свідка – це особи, які 

брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення у кримінальному 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2014/ed_2018_03_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#2014
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_14/pravo1/T012341.html?pravo=1
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провадженні – про обставини, які стали їм відомі у звʼязку з участю в укладенні та 

виконанні угоди про примирення (п. 8) ч. 2 ст. 65 КПК України). Одразу зазначимо, 

що інститут угод про примирення є відносно новим у кримінальному-

процесуальному законодавстві України і потребує детального вивчення як сам 

інститут, так і поширення імунітету свідка в порядку п. 8) ч. 2 ст. 65 КПК України. 

На конфіденційність елементів такої угоди вказує Н.О. Турман, яка однією із 

соціально-психологічних ознак угоди про примирення вважає також і 

конфіденційність, що усі учасники процедури беруть на себе зобовʼязання не 

поширювати будь-яку інформацію, що стала їм відома, без згоди другої сторони; 

єдиний документ, який може бути використано під час розгляду кримінального 

провадження в суді – угода про примирення сторін [193, с. 276]. 

Перш за все, необхідно визначитись із поняттям осіб, які беруть участь в 

укладенні та виконанні угоди про примирення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 469 КПК 

України угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, 

підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення 

можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, 

захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами 

кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Угода про 

примирення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, повʼязаних з домашнім 

насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його 

представника або законного представника. Якщо дії чи інтереси законного 

представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням 

прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим із 

числа осіб, визначених статтею 44 цього Кодексу [104]. Таким чином до осіб, які 

беруть участь в укладенні та виконанні угоди про примирення необхідно віднести 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, захисника, представника 

потерпілого, законний представник потерпілого або інша особа, погоджена 

сторонами кримінального провадження, законний представник підозрюваного, 

обвинуваченого. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n736
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Згідно з ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про 

визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення 

особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку [104]. 

Відповідно, особами які володіють інформацією та беруть участь в укладанні угоди 

також є слідчий (у випадку укладання угоди на досудовому розслідувані), 

прокурор, суддя, секретар судового засідання. Такі особи фактично беруть участь 

в укладенні угоди про примирення, втім семантика поняття «брати участь» у 

процесуальних правах учасників кримінального провадження доводить те, що таке 

термінологічне використання поняття не включає вказаних осіб до осіб, які згідно 

з вимогами КПК України «беруть участь в укладенні та виконанні угоди про 

примирення у кримінальному провадженні». Схожа позиція у К.О. Чумак, автор 

зазначає, що, як відомо, слідчий, прокурор не є стороною угоди про примирення. 

Закон забороняє їм брати будь-яку участь у досягненні домовленостей між 

підозрюваним, обвинуваченим та потерпілим щодо такої угоди [230, с. 191].  

В той же час у ч. 3 ст. 469 КПК України вказана особа, яка не може брати 

участь в укладанні та виконанні угоди про примирення. Зазначається, що 

укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо 

уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

у звʼязку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, не 

допускається [104].  

Актуальним питанням, що потребує аналізу, є визначене у ч. 1 ст. 469 КПК 

положення, що домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися 

самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і 

представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами 

кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді) [104]. Особливо 

цікавим є аналіз процесуального статусу «іншої особи, погодженої сторонами 

кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді)». Чинний КПК 

України не передбачає такої особи, як учасника кримінального провадження. 

Зрозуміло, що такою особою може бути медіатор. Згідно з О.В. Стратія ним може 

бути професійний психолог як медіатор-посередника, який налагоджує та 
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забезпечує канали організаційних, інформаційних, комунікативних, психологічних 

та інших звʼязків між сторонами угоди [181, с. 11]. На тому, що така особа – це 

медіатор наголошують також С. В. Давиденко, Є. О. Боковикова [41, с. 58], 

І.В. Басиста [7, с. 299-304]. До Верховної Ради України поданий проект Закону про 

медіацію (№ 3665 від 17.12.2015 [155]).  

Щодо предмету показань, які складають імунітет вище зазначених осіб, то 

вони стосуються обставин, які стали їм відомі у звʼязку з участю в укладенні та 

виконанні угоди про примирення. Під укладанням угоди та обставин, які стали 

відомі під час укладання, необхідно розуміти як саму оферту та акцепт, а також 

інформацію про узгодження змісту угоди. І навіть, якщо така угода затверджується 

вироком суду і оприлюднюється згідно з Законом України «Про доступ до судових 

рішень», втім на процедуру узгодження її змісту (згідно ст. 471 КПК України) має 

розповсюджуватись імунітет свідка.  

Чинний КПК України не містить чіткого визначення виконання угоди. 

Встановлено лише наслідки невиконання угоди. Те ж знаходимо і в літературі [41, 

с. 63]. С.О.Ященко проаналізовано, що у разі укладення угоди про примирення 

можливими способами її повного невиконання є:  

1. Повна відмова відшкодування або усунення спричиненої злочином шкоди; 

2. Не вчинення особою дій, спрямованих на працевлаштування. До способів 

її часткового виконання автор відніс:  

    2.2. Відшкодування заподіяної злочином шкоди чи усунення її не в тому 

обсязі, розмір якого було узгоджено сторонами;  

    2.3. Плата в неповному обсязі суми аліментів, коштів, витрачених на 

відновлення пошкодженого житла, майна потерпілого чи на його лікування. 

Способами ухилення від її виконання можуть бути:  

1 ) зміна прізвища, імені, імʼя по батькові;  

2) звільнення з роботи;  

3) вчинення дій, спрямованих на відчуження власного майна (знищення, 

продаж, дарування) [241, с.9]. 
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Враховуючи абзац 1 п. 21 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення 

судами кримінального провадження на підставі угод» про те, що вирок, яким 

затверджено угоду, має відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків, 

визначених ст. 374 КПК, із урахуванням особливостей, передбачених ст. 475 КПК 

[150], можна дійти висновку, що в окремих частинах, які не суперечать змісту 

угоди про примирення, питання виконання угоди про примирення регулюється 

також нормами КПК України про виконання судових рішень. 

Наступним розглянемо імунітет свідка , що передбачений у п.п. 9-10) ч. 2 ст. 65 

КПК України. Зокрема:  

9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх 

особи;  

10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані 

заходи безпеки, – щодо цих даних [104]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві» (далі – Закон) забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, 

припиненні, розкритті або розслідуванні кримінальних правопорушень, а також у 

судовому розгляді кримінальних проваджень, – це здійснення правоохоронними 

органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на 

захист життя, житла, здоровʼя та майна цих осіб від протиправних посягань, з 

метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя [60]. 

Однак імунітет свідка у випадку п.9), так і п. 10) ч. 2 ст. 65 КПК України 

поширюється лише на дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки.  

Вказаний Закон у ст. 15 «Забезпечення конфіденційності даних про особу» 

вказує на те, що нерозголошення відомостей про осіб, взятих під захист, може 

здійснюватися шляхом:  

а) обмеження відомостей про особу в матеріалах перевірки (заявах, 

поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій та інших матеріалах 

кримінального провадження, заміни прізвища, імені, по-батькові в цих документах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3832
https://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
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псевдонімами за постановою органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, слідчого, прокурора або за ухвалою слідчого судді, суду про зміну 

анкетних даних. Ці постанови (ухвали) до матеріалів справи не приєднуються, а 

зберігаються окремо в органі, у провадженні якого знаходиться кримінальне 

провадження; 

 б) проведення упізнання особи поза візуальним та аудіо спостереженням 

того, кого впізнають, з дотриманням вимог кримінального процесуального 

законодавства; 

 в) не оголошення будь-яким способом дійсних анкетних даних про осіб, які 

взяті під захист і підлягають виклику в судове засідання; 

 г) виклику до суду цієї особи лише через орган, який здійснює заходи 

безпеки;  

 д) накладення тимчасової заборони на видачу відомостей про особу, взяту 

під захист, адресними бюро, паспортними службами, підрозділами 

державтоінспекції, довідковими службами АТС та іншими державними 

інформаційно-довідковими службами [60]. 

Отже, такими даними про особу є відображенні у будь-якій формі та у будь-

яких документах відомості про: особу, заміну прізвища, імені, по батькові на 

псевдоніми. 

Згідно з п. 9) ч. 2 ст. 65 КПК України особи, до яких застосовані заходи 

безпеки користуються імунітетом свідка щодо дійсних даних про їх особи, а п.10) 

ч. 2 ст. 65 КПК України встановлює, що такі дані мають зберігати від розголошення 

особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи 

безпеки. Аналізуючи зміст Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві», окрім особи, до якої застосовані 

заходи безпеки (та, імовірно, її близьких родичів) іншими особами, які мають 

відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки є працівники: 

спеціальних підрозділів органів служби безпеки, Державного бюро розслідувань, 

органів внутрішніх справ, органів Національної поліції або Національного 

антикорупційного бюро України; відповідний підрозділ установи виконання 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
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покарань чи слідчого ізолятора, а також слідчий суддя (в порядку ст. 206 КПК 

України), суд. 

Відповідно до ч 4. ст. 65 КПК України не можуть без їх згоди бути допитані 

як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також 

працівники дипломатичних представництв – без згоди представника 

дипломатичної установи. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд перед допитом 

осіб зобовʼязані розʼяснити їм право відмовитися давати показання. Одразу згідно 

зі змістом норм КПК України щодо допиту осіб та давання показань встановлено 

відсутність правового регулювання щодо такого розʼяснення прав осіб відмовитися 

від давання показань.  

Відповідно до пунктів 13-16,25 Положення про дипломатичні 

представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, 

затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 р., глава 

дипломатичного представництва і члени дипломатичних представництв не 

зобовʼязані давати показання як свідки, а в разі їх згоди чи бажання давати такі 

показання вони не зобовʼязані зʼявлятися в суд чи органи слідства. Це обмеження 

поширюється і на членів їх сімей, якщо вони не є громадянами України. Члени 

обслуговуючого персоналу, які не являються громадянами України або не 

проживають в Україні постійно, не зобовʼязані давати показання як свідки щодо 

дій, вчинених при виконанні службових обовʼязків. 

Консульські службовці та працівники обслуговуючого персоналу не можуть 

відмовитися давати показання як свідки. Але вони не зобовʼязані давати показання 

з питань, повʼязаних з виконанням службових обовʼязків, а також показання, що 

розʼяснюють законодавство акредитуючої держави. У разі відмови консульських 

посадових осіб давати показання як свідки, до них не можуть бути застосовані 

заходи примусу або покарання. Держава, що представляється консульською 

установою, може відмовитись від привілеїв та імунітетів працівників консульської 

установи. Норми, встановлені Положенням про дипломатичні представництва та 

консульські установи іноземних держав в Україні, зокрема й щодо імунітету свідків 

можуть змінюватися двосторонніми угодами [148; 161, с. 89]. 
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Вказаний імунітет від давання показань як свідка, виходить із загального 

імунітету осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, а той зі свого боку 

заснований на нормах міжнародного права.  

Тому особи, що володіють у країні скоєння злочину імунітетом від 

кримінального переслідування, повинні бути віддані правосуддю у країні свого 

громадянства. Відповідно до статей 31, 37 Віденської конвенції про дипломатичні 

зносини імунітетом від кримінальної юрисдикції держави перебування 

користуються дипломатичний агент і деякі інші особи, а відповідно до частини 

першої статті 43 Віденської конвенції про консульські зносини «консульські 

посадові особи і консульські службовці не підлягають юрисдикції судових або 

адміністративних органів держави перебування у відношенні щодо дій, вчинених 

ними під час виконання консульських функцій» [166, с. 23]. 

Втім, вказаний імунітет характеризується тим, що на відмінну від таємниць, 

що визначені ч. 2 ст. 65 КПК України, він має строк дії. Так, у ч. 1-3 ст. 39 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини кожна особа, яка має право на 

привілеї та імунітети, користується ними з моменту вступу ним на територію 

держави перебування при слідуванні для заняття свого поста або, якщо ця особа 

вже знаходиться на цій території, з того моменту, коли про її призначення 

повідомляється міністерству закордонних справ або іншому міністерству, щодо 

якого є домовленість. Якщо функції особи, яка користується привілеями та 

імунітетами, закінчуються, то ці привілеї та імунітети припиняються в той момент, 

коли ця особа залишає країну або по закінчення розумного строку для того, щоб це 

зробити, але продовжують існувати до цього часу навіть в разі збройного 

конфлікту. Однак щодо дій, вчинених такою особою при виконанні своїх функцій 

співробітника представництва, імунітет продовжує існувати. 

У разі смерті співробітника представництва члени його сімʼї продовжують 

користуватися привілеями та імунітетами, на які вони мають право, до закінчення 

розумного строку для залишення країни перебування [24]. Тобто імунітет від 

допиту, у разі припинення діяльності як дипломатичного представника, переходить 

в імунітет свідка щодо таємниці діяльності дипломатичного працівника. Однак у 
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КПК України відсутні норми щодо цього. Зі змісту ч. 4 ст. 65 КПК України 

зрозуміло, що про імунітет «пост фактум» не йшлося. 

Саме тоді згідно із загальним правилом, що передбачене у ст. 44 Віденської 

Конвенції про консульські зносини, працівники консульських установ можуть 

викликатись як свідки та не можуть відмовлятись давати свідчення, крім питань, 

що повʼязані із виконанням ними своїх функцій, чи надавати стосовно до їхніх 

функцій офіційну кореспонденцію і документи. Вони також не зобовʼязані давати 

показання, що розʼяснюють законодавство акредитуючої держави [24]. Втім, 

вказані норми міжнародного документа не знайшли свого дублювання у нормах 

КПК. Тому вважаємо, що ч. 2 ст. 65 КПК України необхідно доповнити п.12) 

наступним змістом: «12) працівники консульських установ – щодо питань, які 

повʼязані із виконанням ними своїх функцій, чи надавати стосовно до їхніх функцій 

офіційну кореспонденцію і документи, а також щодо розʼяснення законодавства 

акредитуючої держави». 

Однак досліджуваний нами перелік осіб, які не можуть бути звільненні від 

обовʼязку зберігати таємницю особою, що довірила їм ці відомості не є вичерпним. 

Так, Ю.В. Циганюк звертає увагу на те, що у вітчизняне законодавство, з дня 

початку роботи Вищого антикорупційного суду, вводяться норми, які 

передбачають звільнення експертів від давання показань в частині розʼяснення 

наданих ним висновків, а також звужується коло учасників кримінального 

судочинства, кому зобовʼязаний експерт давати відповіді на запитання під час 

допиту. Згідно з прийнятих законодавцем змін лише суд та слідчий суддя можуть 

викликати експерта на допит і саме слідчому судді та суду експерт зобовʼязаний 

давати показання. Втім, надання імунітету, що полягає також і у праві відмови від 

розʼяснення наданих висновків та встановлення предмету допиту експерта у суді, 

на який не розповсюджується імунітет, це, на думку автора, потребує детального 

аналізу [223].  

Однак дослідження нами норм КПК України та Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» [58] дало підстави стверджувати про відсутність 

комплексного та системного підходу щодо вказаних змін. Доповнюючи ч. 2 ст. 65 
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КПК України пунктом: «11) експерти – щодо розʼяснення наданих ними 

висновків», законодавець не вносить зміни до ч. 1 ст. 356 КПК України у якій 

зазначається, що за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого 

або за власною ініціативою суд має право викликати експерта для допиту для 

розʼяснення висновку. Перед допитом експерта головуючий встановлює його особу 

та приводить до присяги такого змісту: «Я, (прізвище, імʼя, по батькові), присягаю 

сумлінно виконувати обовʼязки експерта, використовуючи всі свої професійні 

можливості». Після цього головуючий попереджає експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку [103]. Враховуючи 

вище зазначене, пропонуємо викласти ч. 1 ст. 356 КПК України в наступній 

редакції, виключивши словосполучення «для розʼяснення висновку»: «1. За 

клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або за власною 

ініціативою суд має право викликати експерта для допиту. Перед допитом експерта 

головуючий встановлює його особу та приводить до присяги такого змісту: «Я, 

(прізвище, імʼя, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обовʼязки експерта, 

використовуючи всі свої професійні можливості». Після цього головуючий 

попереджає експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо 

неправдивого висновку». Звернемо увагу, що не дивлячись на зміни у 

законодавстві 95 % респондентів не підтримали думку наділення експерта 

імунітетом свідка судового експерта з питань розʼяснення висновку експерта. 

Окрім того, у Л.Д. Удалової знаходимо, що ч. 2 ст. 65 КПК України слід 

доповнити пунктом, що не може бути допитаний як свідок Уповноважений 

Верховної Ради України із прав людини – про обставини виконання ним посадових 

обовʼязків. Обґрунтування цієї пропозиції полягає у тому, що відповідно до ч. 2 ст. 

20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

від 23 грудня 1997 р. Уповноважений не зобовʼязаний давати пояснень по суті 

справ, які закінчені або перебувають у його провадженні. Тому він не може бути 

допитаний і як свідок по суті цих справ. Також ч. 2 ст. 65 КПК України доцільно 

доповнити пунктом, що не може бути допитаний як свідок психолог – із приводу 

того, що йому довірено або стало відомо під час здійснення професійної діяльності. 
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Автор зазначає, що у п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК 1960 р. містилося таке положення [201, 

с.287]. 60 % респондентів також підтримують таку думку. Вважаємо, що вказаний 

перелік також можна доповнити особами, які володіють банківською таємницею, а 

також особами, які володіють державною таємницею. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Співвідношення засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини з імунітетом свідка у кримінальному провадженні полягає в тому, 

що за своїм змістом та роллю цієї засади у встановлені форми кримінального 

провадження вона входить до норм, які регулюють імунітет свідка у 

кримінальному процесі. Значення цієї засади для імунітету свідка наступне:  

1.1. Превентивна роль (з метою уникнення завдання шкоди правам та 

свободам свідка).  

1.2. Роль прямої імперативної заборони доказового права (щодо 

використання показань свідка, який надалі був визнаний 

підозрюваним/обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні). 

2. Засада свободи від самовикриття та викриття близьких родичів та 

членів сім’ї входить до сутності імунітету свідка з моменту набуття 

процесуального статусу свідка.  

3. Співвідношення імунітету свідка (в частині права не свідчити проти 

близьких родичів та членів сімʼї, а також переліку осіб, які не можуть бути допитані 

як свідки (ч. 2-4 ст. 65 КПК України), та засади рівності перед законом і судом 

полягає в тому, що згідно з положеннями ч. 2 ст. 10 КПК України імунітет свідка 

визначений як одна із додаткових гарантій, якою може користуватись свідок під 

час кримінального провадження.  

4. Категорії осіб, які наділені охоронюваною законом таємницею та 

можуть бути звільнені від обовʼязку зберігати професійну таємницю 

характеризуються тим, що визначальним для використання ними імунітету є дві 
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підстави: 1) процесуальний статус; 2) відомості, які їм відомі у звʼязку із їх 

професійним чи фактичним статусом. 

Правове регулювання того, що не може бути допитаний адвокат (захисник, 

представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача) як свідок 

потребує змін. Необхідно розширити перелік осіб, що зобов’язані зберігати 

адвокатську таємницю, використовувати поняття адвокатської таємниці, яке 

деталізоване в абзаці 2 ст. 10 Правил адвокатської етики, визначити випадки, коли 

адвокат зобовʼязаний розкрити адвокатську таємницю. 

Правове регулювання того, що не може бути допитаний як свідок нотаріус 

також потребує змін шляхом оновлення розуміння поняття нотаріальної таємниці, 

збільшення переліку осіб, на яких законом покладений обов’язок зберігати 

нотаріальну таємницю. Необхідні зміни у правовому регулюванні імунітету 

священнослужителів, що полягають у розширенні кола духовних осіб, а також 

бесіди на духовну тему. 

6. Правове регулювання поширення імунітету свідка на осіб, які не 

можуть бути звільнені від обов’язку зберігати таємницю особою, що довірила їм ці 

відомості, не позбавлено колізій норм КПК України, а також законодавства, яке 

регулює предмет показань свідка, на який розповсюджується вказаний імунітет. 

Так, КПК України встановлює абсолютний імунітет журналістів щодо 

відомостей, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану 

за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, а законодавство, що 

регулює журналістську діяльність визначає, що ці таємниці оприлюднюються на 

вимогу суду; також відсутнє єдине правове регулювання предмета показань 

журналіста у КПК України та у спеціальних нормативно-правових актах. 

Формулювання змісту показань, на які поширюється імунітет свідків суддів 

та присяжних про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли 

під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального 

провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

ухвали, дає можливість тлумачити поширення імунітету свідків на суддів та 

присяжних широко. Слід констатувати, що такий імунітет поширюється на суддів 
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та присяжних у будь-якому провадженні (конституційне, цивільне, господарське, в 

порядку адміністративного судочинства, у справах про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, на третейських суддів).  

Щодо імунітету свідків осіб, які брали участь в укладенні та виконанні угоди 

про примирення у кримінальному провадженні, то визначено, що предмет показань 

стосується обставин, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладанні та виконанні 

угоди про примирення. Під укладанням угоди та обставин, які стали відомі під час 

укладання, необхідно розуміти як саму оферту та акцепт, а також інформацію про 

узгодження змісту угоди.  

Що ж до імунітету свідків згідно з п. 9) ч. 2 ст. 65 КПК України особи, до 

яких застосовані заходи безпеки, користуються імунітетом свідка щодо дійсних 

даних про їх особи, а п.10) ч. 2 ст. 65 КПК України встановлює, що такі дані мають 

зберігатися від розголошення особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, 

до яких застосовані заходи безпеки, то такими даними необхідно вважати 

відображені у будь-якій формі та у будь-яких документах відомості про: особу, 

заміну прізвища, імені, по батькові на псевдоніми. 

Суб’єктами ж такого імунітету, окрім особи, до якої застосовані заходи 

безпеки іншими особами, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких 

застосовані заходи безпеки, є також працівники: спеціальних підрозділів органів 

служби безпеки, Державного бюро розслідувань, органів внутрішніх справ, органів 

Національної поліції або Національного антикорупційного бюро України; 

відповідний підрозділ установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, а також 

слідчий суддя (в порядку ст. 206 КПК України), судді. 

Що ж до імунітету осіб, які мають право дипломатичної недоторканності, а 

також працівників дипломатичних представництв – без згоди представника 

дипломатичної установи, визначено, що вказаний імунітет від давання показань як 

свідка виходить із загального імунітету осіб, які користуються дипломатичним 

імунітетом, а той, у свою чергу, заснований на нормах міжнародного права. 

Вказаний імунітет характеризується тим, що на відмінну від таємниць, що 

визначені ч. 2 ст. 65 КПК України, він має строк дії.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМУНІТЕТУ СВІДКА НА 

СТАДІЯХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Реалізація імунітету свідка під час давання показань та пояснень 

 

В рамках дисертаційного дослідження немає необхідності зупинятися на всіх 

уже досліджених питаннях. Обмежимо сферу дослідження лише такими 

проблемами реалізації імунітету свідка під час давання показань та пояснень, від 

вирішення яких залежать забезпечення імунітету свідка. Також зʼясуємо фактори, 

від яких залежить реалізація імунітету свідка під час допиту та давання пояснень. 

Сучасне кримінально-процесуальне законодавство України містить 

попередньо схожі, однак відмінні за сутністю юридичні поняття і категорії. Серед 

таких понять знаходимо «показання» та «пояснення». Встановлення їх сутності має 

неабияке значення для реалізації особами, що залучаються у кримінально-

процесуальну діяльність своїх прав та інтересів, а також правильне застосування 

посадовими особами, які здійснюють кримінально-процесуальну діяльність, 

чинного кримінально-процесуального законодавства. Окрім визначеного, великого 

значення набуває науково-практична проблема реалізації імунітету особи під час 

дачі нею показань чи пояснень. Адже така реалізація одночасно є і кримінально-

процесуальною гарантією прав та свобод особи у кримінальному провадженні, і 

різновидом процесуальної діяльності уповноважених осіб на забезпечення такого 

імунітету, що не може не викликати як помилки правозастосування, так і 

необхідність детального тлумачення з метою їх уникнення. 

Чинний КПК України містить поняття «показання», «пояснення», а також 

такі поняття як «свідчення», «опитування», «визнання вини», «допит для 

розʼяснення висновку», «первинні пояснення». Зʼясування їх сутності через 

особливості правового регулювання та теоретичні напрацювання науковців 
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дозволить встановити особливості реалізації імунітету особи під час дачі показань 

та пояснень. 

Основоположним для викладення досліджуваної теми є положення ст. 18 

КПК України, яка встановлює засаду свободи від самовикриття та право не 

свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї [104].  

Надалі КПК України не використовує поняття «свідчити», а лише поняття 

«свідчать». Однак першочергово необхідно зʼясувати сутність поняття 

«показання». Так, згідно з ч. 1 ст. 95 КПК України показання – це відомості, які 

надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального 

провадження [104]. 

Отже, можна виділити наступні особливості показань, які встановлені КПК 

України та необхідні для реалізації імунітету особи під час їх давання:  

1. Отримання відомостей під час слідчої (розшукової) дії – допиту. 

2. Показання надаються підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, 

експертом. 

3. Показання мають стосуватись відомих вищезазначеним особам обставин у 

кримінальному провадженні.  

4. Показання мають мати значення для цього кримінального провадження.  

Юридична наука по-різному підходить до визначення поняття «показання» 

та реалізації їх отримання. Тому згідно з Т.В. Лукашкіною показання як джерело 

доказів – це матеріальний носій тих даних, відомостей, що одержані під час 

проведення допиту або очної ставки, тобто протокол або носій інформації, на якому 

за допомогою технічних засобів зафіксовано відповідні відомості [119, с. 140]. 

Н.В. Сідорова зазначає, що показаннями в широкому сенсі є будь-які усні 

повідомлення учасників кримінального процесу про обставини, що мають значення 

для кримінальної справи, які отримані в порядку, передбаченому кримінально-

процесуальним законодавством, незалежно від того, в ході якого процесуальної дії 

вони отримані [173, с.100]. 
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В.М. Лушпієнко визначив, що показання свідка – це самостійне джерело 

доказів, яке являє собою належні, допустимі і достовірні відомості про обставини, 

які мають значення для кримінального провадження [123, с. 206]. 

Згідно з О.Р Хижною показання у кримінальному провадженні  це різновид 

процесуальних джерел доказів, що становлять відомості, надані в усній або 

письмовій формі визначеним КПК України колом субʼєктів щодо відомих їм 

обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Показання 

підозрюваного  це зафіксоване у відповідній процесуальній формі повідомлення, 

зроблене під час допиту про обставини, які мають значення для кримінального 

провадження, особою, яка набула процесуальний статус підозрюваного [217, с. 

208]. Показання обвинуваченого  це зафіксоване у встановленій процесуальній 

формі усне повідомлення про обставини, що підлягають доказуванню і надаються 

добровільно під час допиту (ст. 351 КПК України). Це будь-які відомості, які 

повідомляються ним під час судового розгляду та відрізняються від допиту під час 

досудового розслідування, оскільки чисельно збільшується кількість осіб, які 

беруть участь у допиті обвинуваченого [217, с. 209]. 

Згідно з дослідженнями мови пароніми показання, показник, показ активно 

функціонують у сучасній мовній практиці. Усі вони – це похідні від дієслова 

показувати, показати, яке означає «давати можливість бачити, розглядати, 

роздивлятися»; «рухом, жестом, поглядом вказувати на кого-, що-небудь»; 

«зображати кого-небудь, наслідуючи мову»; «робити щось явним, очевидним» [10, 

с. 128]. 

Однак, для детальнішого розуміння реалізації імунітету особи під час дачі 

показань, слід звернути увагу на положення окремих статей КПК України, які 

визначають всі чотири визначені нами особливості показань: 

1. Отримання відомостей під час слідчої (розшукової) дії – допиту. 

Реалізація імунітету особи під час давання показань може відбуватись за вимогами, 

що встановлені ст. 63 Конституції України, ст. 18, ст.ст. 65-66, ст. 87, ст. 95 КПК 

України, а також окремими нормами, що передбачені для досудового 
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розслідування (ст.ст. 224-226 КПК України) та судового розгляду (ст.ст. 351-354, 

356 КПК України), перегляду судових рішень (ст.ст. 405, 434 КПК України).  

Тому на реалізацію імунітету під час допиту для отримання показань впливає 

не лише гарантія, що встановлена ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК 

України, а також встановлене п. 4 ч. 2 ст. 87 КПК України положення про те, що 

суд зобовʼязаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних 

свобод, зокрема такі діяння як отримання показань чи пояснень від особи, яка не 

була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не 

відповідати на запитання або їх отримання з порушенням цього права [104], а у 

порядку, що передбачений ст. 352 КПК України головуючий зʼясовує чи отримав 

свідок памʼятку про права та обовʼязки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі 

необхідності розʼяснює їх, а також зʼясовує, чи не відмовляється він з підстав, 

встановлених КПК України, від давання показань [104]. Вважаємо, що встановлена 

чинним кримінально-процесуальним законодавством форма проведення допиту є 

гарантією реалізації особою імунітету під час давання показань. 

2. Показання надаються підозрюваним, обвинуваченим, свідком, 

потерпілим, експертом. Для реалізації імунітету особи під час давання показань, 

додаткове значення має її процесуальний статус. Адже вимога засади свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї 

стосуються будь-кого з учасників, хто визначений ст. 95 КПК України як особа, у 

якої можуть бути отриманні показання. Однак кожна з категорій вище зазначених 

осіб має окремі особливості реалізації власного імунітету при даванні показань. 

Зокрема щодо підозрюваного та обвинуваченого, то ч. 1 ст. 20 КПК України 

визначила, що підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право 

на захист, який полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові 

пояснення із приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, 

брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою 

допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені 

цим Кодексом [104]. А п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК України зазначає, що підозрюваний, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED#w128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED#w129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED#w1106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%FF%F1%ED#w14
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обвинувачений має право давати пояснення, показання із приводу підозри, 

обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати [104]. 

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України недопустимими є також докази, що були 

отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні [104]. А ч. 2 ст. 95 КПК 

України встановила, що підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право 

давати показання під час досудового розслідування та судового розгляду [104]. 

Окремі гарантії, встановлені і для підозрюваного, і для обвинуваченого, які 

прибули або були доставлені для участі у розгляді клопотання про застосування 

запобіжного заходу. Тому згідно з п. 4 ч. 2 ст. 193 КПК України підозрюваний, 

обвинувачений мають право відмовитися давати пояснення, показання із приводу 

підозри або обвинувачення [104]. Така ж позиція викладена у положеннях ч. 4 ст. 

208 КПК України, де як обовʼязок уповноваженої службової особи, що здійснила 

затримання особи, визначено, що вона повинна негайно повідомити затриманому 

зрозумілою для нього мовою в т.ч. розʼяснити право давати пояснення, показання 

або не говорити нічого із приводу підозри проти нього [104]. 

А в ч. 4 ст. 224 КПК України зазначено, що у разі відмови підозрюваного 

відповідати на запитання, давати показання особа, яка проводить допит, 

зобовʼязана його зупинити одразу після отримання такої заяви [104]. 

Схожий підхід застосований законодавцем для правового регулюванні 

реалізації імунітету обвинуваченого під час судового розгляду кримінальної 

справи. Так, стаття 348 КПК України визначила, що суд має зʼясувати чи бажає 

особа давати показання, а допит обвинуваченого здійснюється лише у тих 

випадках, якщо він не відмовився від давання показань. 

Що ж до особливостей процесуального статусу свідка для реалізації 

імунітету під час дачі показань, то правове регулювання обумовлено кримінальною 

відповідальністю свідка за відмову давання показань та за давання завідомо 

неправдивих показань. Однак положення ст. 18 КПК України знайшли свою 

реалізацію у нормах, які регулюють порядок та процесуальний статус свідка під 

час давання показань. Згідно з ч. 4 ст. 65 КПК України не можуть без їх згоди бути 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED%ED#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED#w130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%ED%ED#w122
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допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також 

працівники дипломатичних представництв – без згоди представника 

дипломатичної установи. Згідно з п.п. 2)-3) ч. 1 ст. 66 КПК України свідок має 

право користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших 

процесуальних дій правовою допомогою адвоката та відмовитися давати показання 

щодо себе, близьких родичів та членів своєї сімʼї, що можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сімʼї 

кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з 

положеннями статті 65 КПК не підлягають розголошенню. 

Згідно з ч. 1 ст. 352 КПК України під час судового розгляду кримінальної 

справи перед допитом свідка головуючий встановлює відомості про його особу та 

зʼясовує стосунки свідка з обвинуваченим і потерпілим. Крім того, головуючий 

зʼясовує чи отримав свідок памʼятку про права та обовʼязки свідка, чи зрозумілі 

вони йому, і в разі необхідності розʼяснює їх, а також зʼясовує, чи не відмовляється 

він з підстав, встановлених КПК України, від давання показань, і попереджає його 

про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо 

неправдиві показання. 

Водночас у ст.ст. 226, 354 КПК України, які присвячені особливостям допиту 

малолітніх або неповнолітніх свідків чи потерпілих, відсутні згадки про 

повідомлення їм про свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сімʼї. Вважаємо, що вказаний недолік є істотним та потребує 

включення до норм ст. 226 та 354 КПК України як те, що уповноважена особа має 

повідомити не лише обовʼязок про необхідність давати правдиві показання, але і 

право не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сімʼї. 

Реалізація імунітету потерпілого, що залежить від його процесуального 

статусу, також обумовлена особливостями його відповідальності. Зокрема п. 6 ч. 1 

ст. 56 КПК України визначив, що потерпілий має право давати пояснення, 

показання або відмовитися їх давати. Про право потерпілого давати показання 

також зазначено в ч. 2 ст. 95 КПК України, встановлюються додаткові гарантії 

отримання показань потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
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засіданні (ст. 225 КПК України) та ст. 353 КПК України (допит потерпілого під час 

судового розгляду). 

Таким, що відрізняється істотно є процесуальний статус експерта та 

реалізація його імунітету під час давання показань. Згідно з ч. 3 ст. 95 КПК України 

експерт зобовʼязаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та 

суду в установленому КПК України порядку. Втім, ч. 1 ст. 356 КПК України 

встановила, що за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого 

або за власною ініціативою суд має право викликати експерта для допиту для 

розʼяснення висновку. Отже, КПК України встановив імунітет експерта щодо 

допиту в суді, який визначений предметом допиту, тобто для розʼяснення висновку. 

А також у нормі права визначено специфічний вид показань – це розʼяснення 

висновку. Вітчизняні науковці пропонували розширити перелік осіб, показання 

яких можуть бути отриманні у кримінальному провадженні.  

3. Показання мають стосуватись відомих вищезазначеним особам обставин у 

кримінальному провадженні. Вказана особливість обумовлює зміст показань, а 

відповідно предмет реалізації особами імунітету від давання показань у 

кримінальному провадженні. Це мисленнєва діяльність особи, яку допитують як 

під час досудового розслідування, так і під час допиту у суді. Допитуваний на 

власний розсуд визначає чи відомі йому обставини у кримінальному провадженні, 

і чи стосуються його або його близьких родичів та членів сімʼї. При реалізації 

особою ст. 63 Конституції країни та ст. 18 КПК України уповноваженим на ведення 

кримінального процесу службовим особам фактично неможливо встановити чи 

предмет показань, у разі реалізації особою права на свободу від самовикриття та 

права не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї, відповідає правильності 

реалізації особою таких прав. Єдине, що фактично підлягає встановленню, це те, 

що у разі реалізації особою імунітету під час давання показань щодо близьких 

родичів та членів сімʼї, то необхідним є встановлення факту наявності родинних 

відносин, щодо осіб, перелік яких визначений п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України. 

4. Показання мають мати значення для цього кримінального провадження. Це 

положення ч. 1 ст. 95 КПК України щодо реалізації імунітету прямо залежить від 
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того, що показання мають стосуватись відомих вищезазначеним особам обставин у 

кримінальному провадженні. Та не може бути реалізовано окремо від вище 

зазначеного. Окремою особливістю є лише те, що він залежить від осіб, які 

визначають предмет допиту для отримання показань під час досудового 

розслідування та судового розгляду. 

Що ж до «пояснень», то кримінально-процесуальне законодавство не містить 

такої дефініції, однак не позбавлений використання такого терміну у своєму змісті. 

Якщо термін «показання» використано у тексті КПК України 94 рази, то термін 

«пояснення» лише 24. Чимало разів законодавець застосував ці терміни одночасно. 

Наприклад, це ст. 18, ч. 3 ст. 42, ч. 1 ст. 56, ст. 69, ст. 95, ст. 97, ст. 193, ч. 4 ст. 208 

КПК України. Однак є істотні особливості окремих норм КПК України, які 

дозволять визначити реалізацію імунітету осіб під час давання пояснень. 

Так, ч. 1 ст. 20 КПК України встановила, що підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений має право на захист, який полягає у наданні йому 

можливості надати усні або письмові пояснення із приводу підозри чи 

обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у 

кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а 

також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України. 

Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

протягом кримінального провадження має право знати, у звʼязку із вчиненням 

якого кримінального правопорушення здійснюється провадження щодо юридичної 

особи, та давати пояснення із цього приводу (п. 1 ч. 3 ст. 64-1 КПК України). 

Згідно з ч. 3 ст. 71 КПК України сторони кримінального провадження мають 

право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 

використання його пояснень і допомоги, а відповідно до п. 2) ч. 5 ст. 71 КПК 

України спеціаліст зобовʼязаний виконувати вказівки сторони кримінального 

провадження, яка його залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених 

запитань. 

Також представник персоналу органу пробації з метою складання досудової 

доповіді має право викликати обвинуваченого до уповноваженого органу з питань 
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пробації для отримання усних чи письмових пояснень, а сам представник 

персоналу органу пробації зобовʼязаний надавати пояснення з поставлених судом 

питань щодо досудової доповіді під час судового розгляду (ч. 2-3 ст. 72-1 КПК 

України). 

При розгляді відводу має бути вислухана особа, якій заявлено відвід, якщо 

вона бажає дати пояснення (ч. 3 ст. 81 КПК України). 

Чітко особливості пояснень визначила ч. 8 ст. 95 КПК України, яка 

встановила, що сторони кримінального провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право отримувати 

від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, 

які не є джерелом доказів. 

Також поняття пояснення є первинним, і щодо такого доказу як показання з 

чужих слів (ст. 97 КПК України) використовується термін і у нормах щодо 

протоколу та додатків до нього (ст. 104-105 КПК України), як право 

обвинуваченого, після видалення його за ухвалою суду із зали засідань тимчасово 

під час судового розгляду за порушення порядку у залі судового засідання або не 

підкорення його розпорядженням головуючого після повернення до зали засідання 

обвинуваченому надається можливість ознайомитися з доказами, які були 

досліджені, а також з рішеннями, які були ухвалені за його відсутності, та дати 

пояснення щодо них (ч. 1 ст. 330 КПК України), як право консульських установ або 

дипломатичних представництва інших держав в Україні одержувати на 

добровільній основі пояснення від громадян держави, яку вони представляють (ч. 

1 ст. 547 КПК України), як обовʼязок у разі відмови у направленні запиту про 

міжнародну правову допомогу, то всі матеріали протягом десяти днів повертаються 

відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з 

поясненням причин неможливості направлення запиту (ч. 4 ст. 551 КПК України).  

Однак у КПК України, в окремих нормах, визначено як вказівку обовʼязок 

надавати пояснення та відсутність можливості реалізації імунітету особи у нормах 

щодо виконання ухвали про здійснення приводу та домашнього арешту. 
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Тому згідно з ч. 4 ст. 143 КПК України у разі неможливості здійснення 

приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з 

письмовим поясненням причин невиконання, щодо обовʼязкових пояснень після 

виклику до суду встановлений і обовʼязок представника органу пробації (п.4 ч. 3 

ст. 72-1 КПК України).  

А згідно з ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції 

з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває 

під домашнім арештом, мають право зʼявлятися в житло цієї особи, вимагати 

надати усні чи письмові пояснення з питань, повʼязаних із виконанням покладених 

на неї зобовʼязань, використовувати електронні засоби контролю [104]. Таке 

необхідно розуміти, як те, що за відмову від давання таких пояснень, як у першому 

випадку, то може бути застосована юридична відповідальність до особи, яка 

виконує ухвалу про здійснення приводу, так і відповідальність шляхом скасування 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою у другому випадку. 

Однак, на нашу думку, навіть гіпотетична можливість погіршення 

процесуального становища підозрюваного, обвинуваченого, за умови наявності 

відповідних підстав, шляхом обрання більш важкого запобіжного заходу, через не 

дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, 

якщо вони застосовувалися до нього раніше у випадку застосування ст. 63 

Конституції та ст. 18 КПК України, неможлива. Отже, вважаємо, що реалізація 

імунітету особи під час давання показань у кримінальному провадженні 

безпосередньо залежить від поняття показання як доказу та засновується на таких 

особливостях як те, що отримання відомостей можливе лише під час слідчої 

(розшукової) дії – допиту або під час допиту у суді; особами показання яких 

надаються, а відповідно можливе застосування імунітету; є підозрюваний, 

обвинувачений, свідок, потерпілий, експерт; для реалізації імунітету, показання 

вищезазначених осіб мають стосуватись відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні та мати відношення безпосередньо до них, близьких родичів чи членів 

сімʼї, а також такі показання мають мати значення для цього кримінального 
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провадження. Поняття «свідчити» є обʼєднавчою назвою, яка є сукупністю понять 

«давати показання» та «давати пояснення» і визначається як елемент засади 

кримінального провадження, яка розповсюджується на всі його стадії. Для 

реалізації імунітету особи під час давання показань у кримінальному провадженні 

видового значення, який встановлює окремі особливості реалізації імунітету, є 

процесуальний статус особи.  

Основоположним для реалізації імунітету свідка під час давання показань та 

пояснень є не лише теоретичні основи його реалізації через розуміння сутності 

показань і пояснень, але й також елементи юридичної практики. Так, реалізація 

імунітету свідка під час давання показань, як ми визначилась, можлива лише під 

час слідчої (розшукової) дії – допиту, а також може бути реалізована в інших 

слідчих (розшукових) діях, які включають елемент отримання показань від особи 

(детальніше див. підрозділ 3.2.), а пояснень – не можлива, тому що згідно з вище 

зазначеним пояснення дають особи під час інших процесуальних дій, які не є 

слідчими (розшуковими) діями, а відповідно, згідно з ч. 1 ст. 65 КПК України такі 

особи не набувають процесуального статусу свідка.  

Необхідність дослідження такої реалізації полягає також в широкому 

використанні свідком прав свідоцького імунітету. 100 % опитаних нами 

респондентів повідомили, що на практиці зустрічались із реалізацією свідком права 

не давати показання та пояснення щодо себе. 

Спільним для практичної сторони реалізації імунітету свідка під час допиту 

є кореспондуючий взаємозвʼязок управомочного та зобовʼязаного. Вважаємо, що 

для правильної реалізації імунітету свідка як під час допиту необхідно вірно 

розуміти розроблену В.І. Мурашовим концепцію, що дві правові протилежності 

опиняються на різних сторонах загального правовідношення, знаходячись у 

відносинах взаємного виключення один одного. Однак, якщо подивитись на таке 

правовідношення з позиції юридично зобовʼязаного, то виявиться, що субʼєкт 

права «В», виступаючий у відношенні до управомочного «Б» в якості юридично 

зобовʼязаного, в силу правосубʼєктності, у свою чергу є управомочним і на 

здійснення власних позитивних дій. А управомочений «Б» в силу своєї 
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правосубʼєктності, яка проявляється не тільки в можливості володіти певними 

правами, а також і в необхідності дотримання відповідних обовʼязків, виступає у 

відношенні до зобовʼязаного «В», який одночасно і управомочений, також в якості 

юридично зобовʼязаного. Кожен грає 2 ролі: управомоченого і зобовʼязаного 

одночасно, в одному і тому ж спільному правовідношенні [137, с.7-8].  

Отже, розглянемо які обовʼязки є у свідка під час реалізації ним імунітету. 

Первинним взаємозвʼязком обовʼязку свідка і права слідчого є виклик на допит. 

С.Ю. Нікітін зазначає, що імунітет для свідка не тягне права свідка (потерпілого) 

відмовитися від явки за викликом органу розслідування чи суду. Процесуальний 

статус учасника кримінального процесу визначається не його розсудом, а рішенням 

державних органів, які здійснюють кримінальне судочинство. Особа, викликана на 

допит в якості свідка або потерпілого, зобовʼязана зʼявитися в зазначений час. Бути 

свідком і свідчити – різні речі. Якщо під час допиту або іншої слідчої дії стане 

очевидним, що відомості про факти, витребуваних від свідка, можуть бути 

використані проти нього самого або його близьких родичів, він має право вдатися 

до наданого законом імунітету. Виклик до слідчого або судді не визначає предмета 

показань свідка і потерпілого. Ухилення від явки за викликами неправомірне. 

Відносно свідків, котрі мають посадовий імунітетом, за неявку за викликом згідно 

з автором може бути застосований привід або грошове стягнення [141, с. 50]. Схожа 

позиція в О.В. Капліної [75, с. 213], О.Р. Хижної [218, с. 152, 164], М.М. Шейфер 

[232, с. 119]. Підтримуючи вище зазначену позицію, визначимо, що свідок 

незалежно від того чи має він намір скористатись правом імунітету свідка, зміст 

якого визначений нами у п. 1.1. дисертаційного дослідження, та чи бажає давати 

показання, має зʼявитись на допит. 

Згідно з В.Т. Маряренком, свідок може бути незадоволеним тим, що його 

викликали для допиту в незручний для нього час тощо. Однак, зрозуміло, надання 

цим особам права на оскарження до суду всіх процесуальних дій (бездіяльності) і 

рішень посадових осіб, що провадять розслідування справи, і з якими вони не 

погоджуються, паралізувало б роботу останніх. Кримінальна справа не 

розслідувалася, а «обростала» б протоколами судових засідань, рішеннями суду 
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щодо поданих скарг, скаргами на названі рішення, рішеннями касаційного суду 

тощо [127, с. 137]. 

Таку ж позицію знаходимо і в судовій практиці. Суд, розглянувши скаргу 

потерпілого на постанову про закриття кримінального провадженні, однією із 

обґрунтувань якої було те, що скаржник не погоджується із прийняттям слідчим 

від свідка Особа_3 відмови від давання будь-яких показів в порядку встановленому 

ст. 63 Конституції України вважає, що підстави для скасування постанови про 

закриття провадження відсутні і у задоволенні скарги слід відмовити. Судом 

встановлено, що слідчим дотримано усіх вимог КПК повʼязаних із обовʼязками 

свідка у кримінальному провадженні, зокрема щодо прибуття в органи досудового 

розслідування для надання правдивих показань. Дане переконання ґрунтується на 

матеріалах кримінального провадження як за №12014180170000457 за ч.1 ст. 385 

КК України, так і за №1201319017000064 за ч.1ст. 190 КК України, де скаржник є 

потерпілим у справі. Суд також зазначив, що суд, прокурор, слідчий, особа, яка 

проводить дізнання зобовʼязані розʼяснити (в даному випадку) свідку їх права, що 

випливають з положень ч.1 ст.63 Конституції України і забезпечити можливість 

здійснення цих прав. Державні органи , що ведуть процес, не вправі домагатися 

показань від осіб, які беруть участь у справі і використовують своє право на 

імунітету свідка, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів [206]. 

Особливості кримінально-процесуальної діяльності та обʼєктивні причини 

інколи зумовлюють виклик на допит та неможливість проведення процесуальної 

дії. В.Л. Будніков зазначає, що свідком необхідно вважати особу, яка не лише була 

викликана на допит, але ту особу, якій було повідомлено про її права та обовʼязки 

як свідка. Дійсно, з моменту виклику на допит (отримання повістки, 

телефонограми, телеграми) людина стає субʼєктом правових відносин. Оскільки 

наділяється обовʼязком прибути у встановлений час до певної посадової особи або 

до суду, а в разі неявки без поважної причини – піддатися примусовому 

доставленню. Однак правами, та й в повній мірі відповідними обовʼязками свідка, 

вона ще не володіє, а значить, не є поки свідком. Особа може бути викликана, але 

не допитана як свідок. Для отримання повноцінного статусу свідка необхідно 
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отримання спеціальних прав і обовʼязків, що відбувається під час допиту і 

відображається в його протоколі. Отже, юридичним фактом, що означає наділення 

певної особи процесуальними повноваженнями свідка, слід вважати посвідчений 

особистим підписом цієї особи факт розʼяснення їй процесуальних прав і обовʼязків 

свідка [13, с. 6-7]. Однак, на нашу думку, правовідносини, у яких відбувається 

реалізація імунітету свідка виникають не з моменту повідомлення прав та 

обовʼязків свідка, а з моменту, що зазначений у ч. 1 ст. 65 КПК України – з моменту 

виклику для давання показань. Згідно з В.М. Лушпієнко, в загальному розумінні, 

викликом свідка є система заходів та дій, спрямованих на інформування особи про 

необхідність явки у визначений час до встановленого місця для безпосередньої 

участі у слідчих діях чи надання відомої їй інформації необхідної для проведення 

досудового розслідування. Дана дія є добровільною, проте, свідок обовʼязково 

попереджається про негативні наслідки неприбуття. У разі нехтування даним 

правилом до свідка може бути застосовано примусовий захід – привід [123, с.89].  

Після прибуття свідка до визначеного слідчим/прокурором місця проведення 

допиту розпочинається допит свідка, під час якого реалізовуються права на 

використання імунітету свідка. 

В.М. Лушпієнко зазначає, що допит має відбуватися із дотриманням 

належної обстановки і відповідної поведінки слідчого, прокурора, тому що це 

справляє на хід допиту великий вплив. Кожен свідок у кримінальному провадженні 

має потребу в індивідуальному підході, тому завданням слідчого є створення 

сприятливої обстановки допиту. Предметом допиту свідків є коло обставин, що 

підлягають зʼясуванню при розслідуванні злочинів. До цієї слідчої (розшукової) дії 

слідчий повинен ретельно підготуватися, тому що всебічна підготовка до допиту є 

необхідною умовою отримання повних і достовірних даних. Слідчий повинен 

вивчити матеріали кримінального провадження, що надасть можливість визначити 

предмет допиту і сформулювати запитання допитуваній особі. Завдяки отриманим 

даним слідчий може скласти план допиту, визначити тактику його проведення, 

черговість виклику свідків [123, с.115]. 
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Згідно з Ю.П. Алєніним у практичній діяльності досить часто виникають 

ситуації, коли очевидцями, свідками злочину є близькі родичі. Наявність 

особливих відносин між обвинуваченим (і його родичами) і свідком не може не 

враховуватися слідчим. Зазначені відносини при необхідності викриття свідком 

обвинуваченого ускладнюють надання правдивих свідчень, вимагають від свідка 

високих морально-етичних зусиль, часом можуть привести до розриву між 

близькими людьми або істотно відбитися на інтересах свідка. Тому слідчий по 

можливості не повинен наполягати на допиті в якості свідків вказаних осіб. Якщо 

ці особи реалізують своє право, то слідчий у звʼязку з окресленими причинами 

повинен підходити до оцінки подібних показань з обережністю [2, с. 89]. 

На врахуванні ціннісних та етичних аспектів допиту свідка у кримінальному 

провадженні наголошувало чимало авторів. Серед них Н.В. Сидорова [173, с. 152], 

М.М. Шейфер [231, с. 67, с. 152], О.Р. Хижна [219, с. 50]. Висновки авторів 

засновані на взаємозвʼязку свідка як члена сім’ї чи близького родича або свободи 

від самовикриття, а ось про особливості допиту осіб, перелік яких визначений ч. 2 

ст. 65 КПК України вважаємо за необхідне зазначити. Так, наявність імунітету 

свідка, що визначена у ч. 2 ст. 65 КПК України, аж ніяк не є перешкодою для 

виклику такої особи для допиту. Вказані особи зобовʼязані прибути для допиту. У 

таких випадках слідчий наперед, готуючись до допиту, знає про імовірність того, 

що особа може скористатися правом відмовитись давати показання, однак, 

враховуючи те, що з проведеного нами аналізу імунітету свідка усіх категорій осіб, 

зазначених у ч. 2 ст. 65 КПК України, значна частина з них може бути звільнена від 

обовʼязку зберігати професійну таємницю, то проведення такого допиту може мати 

процесуальний результат.  

Окрім того, що вказані особи мають прибути на допит, на нашу думку, вони 

мають повідомити відомості про себе. Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 104 КПК України такі 

відомості мають включати прізвище, імʼя, по батькові, дату народження, місце 

проживання. Практика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 

які підслідні слідчим підрозділам Національної поліції показала, що за формою 

протоколу у вступній частині протоколів містяться також відомості про 
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громадянство, національність, освіту, місце роботи, інформація про документ 

особи, який підтверджує дані про неї, дані про наявність або відсутність 

судимостей, а також дані про те, чи є особа депутатом та якої ради.  

Зі змісту ст. 224 КПК України стає зрозуміло, що ч. 8 цієї статті, в якій 

вказано, що «особа має право не відповідати на запитання із 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 сімʼї кримінального правопорушення, а також щодо 

службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які 

конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування» [104], 

знаходиться одразу після того як слідчий оголосив особі права та обовʼязки під час 

проведення допиту. Саме з в цей момент, на нашу думку, у свідка, під час допиту, 

виникає процесуальна можливість реалізації імунітета свідка, а відповідно 

обовʼязок слідчого на забезпечення його реалізації. 

Однак, якщо свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сімʼї є абсолютним правом особи, яка залучається до 

кримінального провадження, то на практиці рідко хто витребовує у особи 

документи на підтвердження родинного звʼязку. А щодо того, щоб скористатись 

імунітетом свідка в порядку ч. 2 ст. 65 КПК України, на нашу думку, особі, яка 

викликана на допит необхідно надати слідчому підтверджуючі документи та 

показання, які повʼязані із правом скористатись таким імунітетом. Вважаємо, що 

така дія буде не лише правовою підставою для реалізації імунітету, але й доказом 

відсутності обʼєктивної сторони складу злочину передбаченого ст. 385 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) (відмова свідка від давання 

показань). Однак вивчення протоколів допитів свідків у кримінальних 

провадженнях показало, що у 100% слідчі повідомляють про кримінальну 

відповідальність як за ст. 385 КПК України, так і ст. 384 КК України (завідомо 

неправдиве показання свідка). На те, що опитувані особи пояснювали мотиви 

використання імунітету свідка вказують також 95 % опитаних респондентів. 
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Окрім того при вивченні матеріалів судової практики, які оприлюднені у 

ЄДРСР, знаходимо і помилки тлумачення слідчими імунітету свідків. Так, в ухвалі 

слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси знаходимо, що у скарзі 

адвокат зазначає, що рішення слідчого є необґрунтованим та ухваленим передчасно 

без здійснення усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, 

направлених на встановлення обставин, передбачених ст.91 КПК України. Адвокат 

вказує на те, що слідчий у своїй постанові посилається на підставу закриття 

кримінального провадження як відмову від надання показань Особа_4, Особа_2, 

Особа_5, Особа_6, однак, ці обставини спростовуються самими матеріалами 

кримінального провадження, оскільки під час надання пояснень вказані особи 

підтвердили факт отримання ними тілесних ушкоджень та обставини їх отримання 

та у подальшому при проведенні допиту вимагали участі їх адвокатів, зокрема і 

Особа_2, однак, слідчий розцінив це як відмову від надання показань [211]. 

Враховуючи це, а також інші обґрунтування скарги, суд задовольнив скаргу 

представника потерпілого. 

Особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для 

зʼясування причин розбіжностей у їхніх показаннях схожі із реалізацією імунітету 

свідка під час допиту. Відмінність полягає в тому, що свідок спочатку давав 

показання, а потім відмовився від давання показань, користуючись імунітетом, а 

також в тому, що скористатись імунітетом свідка під час одночасного допиту може 

лише свідок, який реалізовує свободу від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сімʼї, адже особа, яка в установленому законом порядку 

розкрила професійну таємницю на допиті, на нашу думку, з цієї підстави вже щодо 

тих же відомостей не зможе скористатись імунітетом. 

Вище описані ситуації можуть бути наступними:  

1) свідок вирішив скористатись свободою від самовикриття та правом не 

свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї;  

2) свідок став близьким родичем чи членом сімʼї особи щодо якої чи дій якої 

викликаний для допиту. 80 % опитаних респондентів визначили, що не доцільно 
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проводити одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, якщо перед тим 

одна із них скористалась імунітетом свідка.  

Необхідно звернути увагу на те, що норми КПК України містять ще один вид 

імунітету свідка, який може ним бути реалізований лише на одночасному допиті 

двох чи більше вже допитаних осіб для зʼясування причин розбіжностей в їхніх 

показаннях. В.М. Лушпієнко зазначає, що у кримiнaльних прoвaджeннях щoдo 

злoчинiв прoти стaтeвoї свoбoди тa стaтeвoї нeдoтoркaнoстi oсoби, a тaкoж щoдo 

злoчинiв, вчинeних iз зaстoсувaнням нaсильствa aбo пoгрoзoю йoгo зaстoсувaння, 

oднoчaсний дoпит двoх чи бiльшe вжe дoпитaних oсiб для зʼясувaння причин 

рoзбiжнoстeй в їхнiх пoкaзaннях нe мoжe бути прoвeдeний зa учaстю мaлoлiтньoгo 

aбo нeпoвнoлiтньoгo свiдкa чи пoтeрпiлoгo рaзoм з пiдoзрювaним. Під час дoпиту 

свiдкa склaдaється прoтoкoл з дoдeржaнням прaвил, зaзнaчeних у ст. 104 КПК 

Укрaїни [123, с.116]. Вказані положення абзацу 4 ч. 9 ст. 224 КПК України 

нормативно врегульовують схожий із природою імунітетів за ч. 2 ст. 65 КПК 

України, однак, розповсюджується такий імунітет на окреме коло осіб (мaлoлiтній 

aбo нeпoвнoлiтній свiдок чи пoтeрпiлий), на окрему слідчу (розшукову) дію, за 

умови кваліфікації злoчинiв прoти стaтeвoї свoбoди тa стaтeвoї нeдoтoркaннoстi 

oсoби, a тaкoж щoдo злoчинiв, вчинeних iз зaстoсувaнням нaсильствa aбo пoгрoзoю 

йoгo зaстoсувaння, та за умови участі підозрюваного при такому одночасному 

допиті. 

Здійснюючи охоронну моральних та етичних засад суспільства, запобігаючи 

повторенню важких переживань свідка або потерпілого загалом, вказана норма не 

позбавлена можливостей її удосконалення. Адже у ній не міститься заборони на 

проведення такого одночасного допиту між мaлoлiтнім aбo нeпoвнoлiтнім свiдком 

чи пoтeрпiлим та іншим свідком, якому у подальшому може бути повідомлено про 

підозру. З точки зору допустимості доказів, які будуть отриманні внаслідок 

проведення такої слідчої (розшукової) дії, зрозуміло, що вони на підставі ст. 87 

КПК України мають бути визнані недопустимими, однак, загальна мета, що 

створює «дух закону» та викладена у абз. 4 ч. 9 ст. 224 КПК України не буде 

досягнута. Тому, враховуючи вище зазначене, вважаємо за необхідне внести зміни 
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до абз. 4 ч. 9 ст. 224 КПК України, виклавши його в наступній редакції: «У 

кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування, одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для зʼясування причин розбіжностей в їхніх показаннях не може 

бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого разом з підозрюваним. Такий одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для зʼясування причин розбіжностей в їхніх показаннях не може 

бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого разом з іншим свідком, якщо метою проведення такого допиту є 

зʼясування обʼєктивної сторони складу злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування». 

Підсумовуючи також зазначимо, що відповідно до фактичних форм реалізації 

імунітету свідка під час допиту, можливо їх поділити на: 1) активну форму; 2) 

байдужу форму. Активна – відмова від давання показань, байдужа – особа не 

користується імунітетом.  

 

 

3.2. Реалізація імунітету свідка під час проведення інших слідчих 

(розшукових) дій 

 

Реалізація імунітету свідка можлива не лише під час допиту або під час 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей у їхніх показаннях, але й під час проведення інших слідчих 

(розшукових) дій. У цьому контексті погодимось із М.А. Барановою, яка зазначає, 

що з точки зору проблематики цього дослідження найбільший інтерес викликають 

правовідносини за участю свідка, що складаються у сфері кримінально-

процесуального доказування, тому що саме шляхом залучення до процесу 
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доказування і створюється сама фігура свідка. Поза доказуванням свідок у 

кримінально-процесуальному сенсі цього слова з'явитися не може [6, с. 71]. 

Аналіз положень закону, що визначають права і обов'язки свідка, загальні 

правила провадження слідчих (розшукових) дій і порядок провадження окремих 

слідчих дій дозволяє зробити висновок, що свідок може брати участь у 

правовідносинах із провадження наступних слідчих дій: предʼявлення особи для 

впізнання (ст. 228 КПК України), предʼявлення речей для впізнання (ст. 229 КПК 

України), предʼявлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК України), слідчий 

експеримент (ст. 240 КПК України), освідування (ст. 241 КПК України) і в окремих 

випадках залучення експерта (ст. 243 КПК України) (зокрема за експертною 

спеціальністю «14.1. Психологічні дослідження»). Принагідно зазначимо, що 60 % 

опитаних респондентів відповіли, що важко сказати чи доцільно проводити будь-

яку слідчу (розшукову) дію, спрямовану на перевірку отриманих доказів, у 

випадку, якщо необхідно залучити до участі у ній особу, яка попередньо 

реалізувала право відмови давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї 

чи близьких родичів, 35% відповіли ствердно, 5% відповіли, що не доцільно. 

Виходячи з того, що кожен учасник процесу, реалізуючи свої права, здійснює 

ту чи іншу процесуальну функцію, то крім функцій обвинувачення, захисту і 

вирішення справи у кримінальному судочинстві має місце і допоміжна функція, яка 

здійснюється такими учасниками як свідок, експерт, фахівець, поняті, перекладач. 

В рамках допоміжної функції процесуальна функція свідка полягає у сприянні 

правосуддя за допомогою правдивого викладу відомих йому обставин, що мають 

значення для справи, що становлять предмет допиту та інших слідчих дій, що 

проводяться з його участю і супроводжуваних дачею ним показань [231, с. 9]. Саме 

показання свідка при проведенні слідчої (розшукової) дії характеризуються тим, 

що вони, згідно з нормами КПК України не будуть окремим процесуальним 

джерелом доказів. Адже буквально норма ч. 1 ст. 95 КПК України визначила, що 

показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту 

(курсив наш. – Г.Д.) підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, 

експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають 
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значення для цього кримінального провадження [104]. Однак судова практика, в 

т.ч. широко використовувана захисниками доктрина «плодів отруйного дерева» 

(«ефекту доміно», «розбитого дзеркала»), вказують на те, що під час слідчих 

(розшукових) дій свідок бере у них участь з метою надання показань. Тому, 

вважаємо, що ч. 1 ст. 95 КПК України необхідно викласти у новій редакції, 

визначивши, що показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій 

формі під час допиту або інших слідчих (розшукових) дій підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального 

провадження. 

Реалізація імунітету свідка у слідчих (розшукових) діях має не лише 

процесуальне значення, але й криміналістичне значення. Так, на думку 

О.А. Славгородської, розуміння імунітету свідків має у криміналістиці ключове 

значення для розробки теоретичних основ визначення правильної лінії поведінки 

слідчого, при встановленні факту існування у певного свідка імунітету 

відповідного виду. При чому питання використання свідком імунітету можуть бути 

реалізовані в повній мірі тільки в ситуаціях, коли він чітко розуміє всю специфіку 

та наслідки подібної можливості. Це пов'язано з побудовою моделі поведінки 

свідка, заснованої на встановленні причин використання свідком імунітету, і 

встановленням обставин чіткого та однозначного розуміння його правових 

наслідків. Слідчий повинен в тактичному співвідношенні можливості, правової 

обґрунтованості і доцільності оцінити ситуацію використання свідком імунітету. 

Необхідно з'ясувати, що за справжні причини ховаються за тим, що свідок 

відмовляється від давання показань і чи в повному обсязі він розуміє всі наслідки 

подібної відмови [174, с. 32]. 

Відмінність реалізації імунітету свідка під час допиту та проведення слідчих 

(розшукових) дій, полягає у тому, що предметом реалізації імунітету під час допиту 

є показання особи, а під час слідчих (розшукових) дій як показання особи, так і 

обовʼязкова участь особи. 
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В.М. Лушпієнко зазначає, що згідно із кримінальним процесуальним 

законодавством (статті 133, 135-137 КПК України) слідчий, прокурор під час 

досудового розслідування має право викликати свідка для допиту чи участі в іншій 

процесуальній дії. Також слідчий, прокурор під час досудового розслідування 

мають право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може 

дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь 

у процесуальній дії є обов’язковою [123, с.114]. 

Узагальнюючи, розпочнемо з комплексу слідчих (розшукових) дій 

пов’язаних із предʼявленням для впізнання. Це такі дії як предʼявлення особи для 

впізнання (ст. 228 КПК України), предʼявлення речей для впізнання (ст. 229 КПК 

України), предʼявлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК України). 

Згідно з В.А. Колесник спочатку впізнання розглядали лише як одне із 

завдань проведення допиту і узнавання об’єктів впізнання відбувалося під час їх 

пред’явлення особі, яка їх сприймала раніше і яку про це допитували, що й 

оформлювали протоколом допиту. Лише в середині 50-х років минулого століття 

з’явилися окремі видання, в яких розглядають порядок і прийоми проведення 

впізнання як окремої, а не пов’язаної із допитом слідчої дії [86, с. 163-164]. 

Згідно з ч. 1 ст. 228 КПК України (предʼявлення особи для впізнання) перед 

тим, як пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з’ясовує, чи 

може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і 

прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що 

складає протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за 

якими впізнає особу, проте, може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі 

зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. 

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути 

пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості про прикмети цієї особи 

[104]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 229 КПК України (пред’явлення речей для впізнання) 

перед тим, як пред’явити для впізнання річ, слідчий, прокурор або захисник 

спочатку запитує в особи, яка впізнає, чи може вона впізнати цю річ, опитує про 
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ознаки цієї речі і обставини, за яких вона цю річ бачила, про що складається 

протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати ознаки, за якими впізнає 

річ, проте може впізнати її за сукупністю ознак, особа, яка проводить процесуальну 

дію, зазначає це у протоколі. Забороняється попередньо показувати особі, яка 

впізнає, річ, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші 

відомості про її прикмети [104]. А згідно зі ст. 230 КПК України (пред’явлення 

трупа для впізнання) пред’явлення трупа для впізнання здійснюється з 

додержанням вимог, передбачених частинами першою і восьмою статті 228 цього 

Кодексу [104]. 

Впізнанню повинна обов’язково передувати окрема слідча (розшукова) дія – 

допит особи, яка впізнає, під час якого обов’язково з’ясовують питання: щодо 

зовнішнього вигляду, прикмет та особливих ознак об’єкта впізнання; про 

обставини, за яких об’єкт впізнання сприймався раніше; якщо об’єкт може бути 

впізнано за сукупністю ознак, то в протоколі допиту зазначається за сукупністю 

яких саме ознак може відбутися впізнання; чи може і чи бажає особа взяти участь 

у впізнанні. Проведення попереднього допиту особи, яка впізнає, і складання 

протоколу допиту здійснює слідчий, прокурор як процесуально уповноважена 

особа [86, с. 167]. Отже, враховуючи норми КПК України, можна визначити, що 

предʼявленню для впізнання та участі у ньому свідка обовʼязково має передувати 

допит свідка, під час якого він повідомляє прикмети, ознаки чи обставини, за якими 

свідок може впізнати особу, річ або труп. А відповідно така слідча (розшукова) дія 

може відбутись у випадку, коли свідок не скористався імунітетом під час допиту та 

повідомив прикмети, ознаки чи обставини, інформація про які призвела до 

прийняття слідчим/прокурором процесуального рішення про проведення 

предʼявлення для впізнання. Однак це не є перешкодою для реалізації імунітету 

свідка під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

Як зазначалось раніше, свідок, якщо він має намір використати норми права, 

які регулюють імунітет свідка, має зʼявитись за викликом слідчого для проведення 

предʼявлення для впізнання. А реалізація імунітету можлива тоді, коли особі, яка 

впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2149
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ознаками вона її впізнала (ч. 3 ст. 228 КПК України), або особі, яка впізнає, 

пропонується вказати на річ, яку вона впізнає, і пояснити, за якими ознаками вона 

її впізнала, а якщо інших однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, 

пропонується пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй пред’являється 

в одному екземплярі (ч. 2-3 ст. 229 КПК України). 

Тактично, з метою того, щоб особа не відмовилась від вказівки на особу, яку 

вона має впізнати, і пояснення, за якими ознаками вона її впізнала слідчий може 

провести пред’явлення для впізнання поза візуального та аудіоспостереження. На 

думку Є. Д. Лук'янчикова та Б. Є. Лук'янчикова, таке пред’явлення для впізнання 

може мати місце у випадках:  

а) для забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні;  

б) потерпілі (свідки) не бажають зустрічатися віч-на-віч із злочинцем (його 

прибічниками);  

в) запобігання психологічного впливу (насилля) на свідків, потерпілих [121, 

с. 52].  

На нашу думку, слідчий заздалегідь має встановити такі обставини з тією 

метою, щоб предʼявлення для впізнання особи закінчилось результативно та дієво 

для кримінального провадження. 

Однак необхідно звернути увагу на інший аспект, який, зокрема 

передбачений ч. 2 ст. 228 КПК України. Зокрема особа, яка підлягає впізнанню, 

пред’являється особі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких має 

бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. 

Перед тим як пред’явити особу для впізнання, їй пропонується у відсутності особи, 

яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, які пред’являються [104]. 

Досить часто ця особа, яка підлягає впізнанню перед тим, була допитана як свідок, 

а потім їй повідомляється про підозру. Постає проблемне питання: чи може особа, 

відмовитись брати участь у предʼявленні для впізнання як особа, яку впізнають, на 

підставі ст. 18 КПК України, скориставшись свободою від самовикриття? 

Вважаємо, що так. Адже особа не викликана для давання показань, і отже, згідно з 
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ч. 1 ст. 65 КПК України не набула процесуального статусу свідка. Тому керуючись 

нормами ст. 18 КПК України, вважаємо, що особа, прибувши до слідчого на виклик 

для проведення вказаної слідчої дії може відмовитись брати у ній участь на підставі 

ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України. За таких умов слідчий не 

позбавлений процесуальних можливостей предʼявити особу для впізнання по фото 

чи по відео. 

Наступна слідча дія, науковий аналіз якої необхідно провести – слідчий 

експеримент (ст. 240 КПК України).  

Згідно з ч. 1 ст. 240 КПК України з метою перевірки і уточнення відомостей, 

які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 

слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення 

дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 

випробувань [104]. А відповідно до ч. 3 ст. 240 КПК України до участі у слідчому 

експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, 

представник [104]. Як видно із вище зазначеного, слідчий експеримент може 

фактично полягати в показаннях особи, а згідно з нормами КПК України його 

змістом є відтворення, проведення дослідів та випробувань. На тому, що під час 

слідчого експерименту може свідок давати показання знаходимо у 

В.В. Негребецького, який зазначає, що результати анкетування слідчих 

прокуратури й МВС України серед іншого показали, що доцільними елементами 

підготовки до перевірки показань на місці, на думку респондентів, є такі як 

попередній допит особи, чиї показання перевірятимуться з метою одержання 

детальної інформації про обстановку й пов’язані з нею обставини події (назвали 

його 92,7% опитаних); допити інших очевидців та учасників події (43,3% опитаних) 

[140, с. 94-95]. О.І. Котюк зазначив, що серед завдань слідчого експерименту 

розрізняють:  

1) перевірку і уточнення зібраних у справі доказів;  

2) отримання нових доказів;  

3) перевірку слідчих версій;  

4) виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню злочину [102, с. 132].  
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А сутністю слідчого експерименту, на думку автора, є отримання фактичних 

даних саме експериментальним шляхом, тому передумовами для його проведення 

є:  

а) необхідність отримання відповідних фактичних даних;  

б) наявність даних про те, що дослідним шляхом такі дані буде отримано;  

в) неможливість їх отримання шляхом проведення інших слідчих дій;  

г) можливість відтворення умов, в яких відбувалась справжня подія [102, с. 

132]. 

Згідно з Ю.А. Чаплинською зазначена слідча дія є сильним психологічним 

засобом впливу на його учасників, оскільки отримані результати нерідко наочно 

свідчать про можливість або неможливість існування певного явища чи події, 

спростувати які підозрюваним (обвинуваченим) буває доволі складно. Тому 

слідчий експеримент є необхідним, а часто-густо незамінним способом перевірки 

та отримання нових доказів [225, с.44]. 

І.В. Гора, В.А. Колесник стверджують, що під час проведення досудового 

розслідування може виникнути (і часто виникає на практиці) потреба перевірити 

правдивість, правильність, повноту показань, які особа дала раніше під час допиту. 

Таку перевірку можна здійснити під час проведення окремої слідчої дії шляхом 

отримання від раніше допитаної особи показань у місці, про яке йде мова під час 

допиту. Сутність таких процесуальних дій полягає у зіставленні показань про 

пов'язані з певним місцем обставини кримінального правопорушення з фактичною 

обстановкою на цьому місці, показаною слідчому, прокурору у присутності інших 

учасників слідчої дії особою, яка дала показання, з метою з'ясування їх 

достовірності [38, с.252]. 

С.Ю. Карпушин зазначив, що під час проведення слідчого експерименту 

особа, яка бере у ньому участь (підозрюваний, потерпілий, свідок), також надає 

певні показання, однак, на відміну від допиту поряд із показаннями під час слідчого 

експерименту відбувається також демонстрація певних позицій, рухів, дослідження 

місця, проведення певних експериментальних дій, що абсолютно не властиво 

допиту. Слідчий експеримент, як правило, проводиться після допиту з метою 
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перевірки й уточнення відомостей, одержаних під час допиту. Крім того, навіть 

форми одержання показань під час допиту та слідчого експерименту є відмінними. 

Під час проведення слідчого експерименту показання особи подаються у формі 

вільної розповіді, а під час допиту вони можуть подаватися у формі «запитання-

відповідь». Крім того, допит виступає обов'язковою слідчою (розшуковою) дією за 

участю потерпілого, свідка, підозрюваного, на відміну від слідчого експерименту, 

який проводиться із цими особами лише за необхідності, що встановлюється 

слідчим, прокурором [76, с. 186].  

Ю.А. Чаплинська стверджує, що слідчий експеримент є найбільш 

трудомісткою і складною слідчою дією, оскільки у ньому бере участь значна 

кількість осіб. Результати правильно проведеної слідчої дії відіграють важливу 

роль у процесі доведення вини осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, 

особливо у їх відмові від раніше даних показань або у випадку смерті [224, с. 352]. 

Те ж знаходимо і у В.А. Очеретяного [145, с. 466-467]. 

Ю. А. Коміссарчук, О. В. Ряшко визначили чотири умови, за яких слідчий 

експеримент може бути проведений. На думку авторів, такі умови мають бути 

одночасними. Серед них:  

1) не можна проводити слідчий експеримент, коли це може призвести до 

порушення суспільного ладу, заподіяння істотної шкоди інтересам держави або 

окремих осіб, спричинити збої у роботі підприємства, установи, організації або у 

роботі транспорту;  

2) за його проведення не повинні допускатися дії, які принижують честь й 

гідність його учасників та інших осіб, що створюють небезпеку для їхнього життя 

і здоров’я;  

3) за його проведення необхідно відтворити обстановку, аналогічну чи 

максимально наближену до тієї, у якій відбувалася розслідувана злочинна подія;  

4) потрібно отримати добровільну згоду осіб, відомості щодо яких 

уточнюються і перевіряються із приводу їх участі в експериментальних діях [87, с. 

249]. 
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Підтримуючи у контексті досліджуваної теми вище зазначену позицію, 

необхідно звернути увагу на думку Ю.А. Комісарчука про те, що одним із чинників, 

що підвищують результативність слідчого експерименту, є своєчасність його 

проведення, оскільки невиправдані зволікання можуть призвести до того, що у 

суб’єкта, який перевіряється, зникне бажання відтворити певні дії, реконструювати 

обстановку чи обставини розслідуваної події або незворотно зміниться місце 

проведення слідчого експерименту [87, с. 253]. 

Перевірка показань на місці має на меті отримання нових фактів, а також 

перевірку, уточнення вже встановлених під час розслідування. Необхідність у 

застосуванні цієї дії виникає у випадках, коли іншим шляхом, крім зіставлення 

показань з тим, що існує в дійсності на місці події, неможливо переконатися в 

достовірності таких показань. Зміст перевірки показань на місці полягає в тому, що 

слідчий, прокурор пропонує особі, яка була допитана (свідку, потерпілому, 

підозрюваному), вказати місце вчинення злочину чи інше місце, розповісти про цю 

подію, супроводжуючи у певних випадках свою розповідь демонстрацією своїх дій 

чи дій інших осіб. Потім слідчий, прокурор зіставляє відомості, одержані під час 

перевірки, з реальною обстановкою на місці з одного боку, і з раніше одержаними 

показаннями та іншими доказами у справі з іншого [38, с. 253]. 

С.А. Шейфер вірно зазначає, що обвинувачений, потерпілий, свідок і багато 

інших осіб, які залучаються до участі у слідчій дії, до її початку не завжди мають 

чітке уявлення про те, якої поведінки має право вимагати від них слідчий і на яку 

поведінку слідчого вправі претендувати вони самі. Тому доцільно, щоб перед 

початком кожної слідчої дії слідчий роз'яснював всім без винятку його учасникам 

належні їм права і покладені на них обов'язки, відображаючи факт роз'яснення прав 

у протоколі відповідного дії [233, с. 157]. 

Вище зазначене обумовлює наступні висновки щодо реалізації імунітету 

свідка під час проведення слідчого експерименту. Така реалізація можлива також 

лише у випадку, коли, наприклад, при предʼявленні для впізнання спочатку свідок 

давав показання на допиті, а на самій слідчій (розшуковій) дії відмовився від 

показань. Адже норми ст. 240 КПК України чітко вказують на процесуальний 
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статут особи як свідка, а також на мету слідчого експерименту в контексті 

доказування – перевірку раніше отриманих показань. Визначено, що різниця 

полягає у тому, що свідок, який допитувався, може бути викликаний для 

проведення слідчого експерименту для перевірки показань іншого свідка, для 

надання нових показань. Тож суттєве значення має невербальна комунікація, адже 

імунітет свідка (у розумінні сутності імунітета, який окреслений нами у п.п. 1.1. 

дисертаційного дослідження) поширюється на перебіг слідчої (розшукової) дії 

після оголошення свідкові його прав та обовʼязків.  

Проблемні питання використання імунітету свідка виникають при 

освідуванні. Тому згідно з ч. 1-3 ст. 241 КПК України слідчий, прокурор здійснює 

освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі 

слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не 

потрібно проводити судово-медичну експертизу. Освідування здійснюється на 

підставі постанови прокурора та за необхідності за участю судово-медичного 

експерта або лікаря. Освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної 

особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем і за 

згодою особи, яка освідується. Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при 

освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, 

що підлягає освідуванню. Перед початком освідування особі, яка підлягає 

освідуванню, пред’являється постанова прокурора. Після цього особі пропонується 

добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться 

примусово [104]. 

Цілком підтримуючи думку Н.З. Рогатинської про те, що, як свідчить 

практика, найчастіше освідування здійснюється щодо підозрюваного, потерпілого, 

а освідування свідка – фактично виняткове явище [160, с. 135], вважаємо за 

необхідне дослідити аспекти реалізації імунітету свідка під час освідування, яка за 

згодою свідка, так і примусове освідування. Як для освідування за згодою свідка, 

так і примусове освідування свідка характеризується тим, що особа може 

повідомити тому, хто проводить освідування про свою відмову у проведенні 

освідування, на підставі ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України, однак, 
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чи може бути реалізована така відмова в добровільному порядку та у випадку 

примусового освідування? Видається, що ні. Стаття 241 КПК України чітко 

визначає, що особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її 

відмови – освідування проводиться примусово.  

Згідно з Є.Д. Лукʼянчиковим та Б.Є. Лукʼянчиковим, як і будь-яка інша слідча 

(розшукова) дія освідування може бути проведено у примусовому порядку, а 

правовою підставою до цього є постанова прокурора винесена за власною 

ініціативою або клопотанням слідчого (ч. 2, 3 ст. 241 КПК) [118]. Д. О. Савицький 

зазначає, що примусове освідування свідка можливе за наявності даних уважати, 

що на його тілі можуть бути виявлені сліди злочину або інші докази, що мають 

значення для встановлення його обставин, а також оцінки правдивості його 

показань [164, с. 25]. 

Згідно з В.В. Топчій, Н.В. Карпенко питання про можливість примусового 

освідування різних учасників процесу (підозрюваного, потерпілого, свідка) є 

дискусійним у теорії і правозастосовній практиці. Учасників освідування можна 

поділити на дві групи: ті, що мають особистий інтерес у провадженні 

(підозрюваний, потерпілий), і особи, що не мають інтересу у справі (свідки) [190, 

с.49]. 

За такої умови необхідно звернути увагу на позицію С.С. Клочуряк, про те, 

що освідування – одна із слідчих (розшукових) дій, проведення якої спрямоване на 

отримання доказів і фактів, що мають важливе значення для розслідування 

злочину, встановлення і покарання особи, яка його вчинила. Слід особливо 

зазначити, що ці факти можуть бути не лише обвинувального, а і виправдувального 

характеру. Тому заперечення застосування примусового освідування до 

потерпілого, а в ряді випадків і до свідка, істотно порушує право підозрюваного на 

захист [79, с. 466]. 

Підтримаємо думку про те, що коли особа відмовляється від добровільного 

проведення слідчої дії (зокрема, якщо її провадження пов’язане з обмеженням 

особистих прав і свобод громадян), слідчий повинен вжити таких заходів: 

встановити психологічний контакт, за такої умови, наголошуючи на розумінні 
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становища, переконанні учасника слідчої дії, демонстрації співпереживання; 

створити впевненість учасника у збереженні таємниці досудового слідства, 

гарантуванні безпеки його життя та здоров’я; за допомогою використання методів 

переконання, схилити особу до думки про доцільність її добровільної участі у 

провадженні слідчої дії; застосовувати технічні засоби лише за згодою учасника 

слідчої дії тощо[79, с. 465-466; 229, с. 149]. 

За результатами проведеного С. С. Клочуряком у 2009-2011 роках 

анкетування слідчих органів внутрішніх справ України на запитання про 

можливість проведення примусового освідування стосовно будь-якої особи 

(обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка) майже половина 

респондентів (198 осіб – 44,9 %) дала позитивну відповідь, підтвердивши тим 

самим можливість застосування примусу до кожного із зазначених осіб. Примусове 

освідування стосовно всіх вказаних осіб, за винятком свідка, пропонують 

проводити 81 (18,4 %) слідчих. Вважають, що примус має застосовуватися лише до 

підозрюваного й обвинуваченого – 151 слідчих, що складає 34,2 % від загальної 

кількості опитаних. Лише 11 (2,5 %) слідчих взагалі виключають примусовість при 

проведенні освідування [79, с. 467]. 

Згідно з Т.В. Садовою свідок може бути освідуваний примусово, якщо є 

достатні підстави вважати, що на його тілі можуть бути знайдені сліди злочину або 

інші докази, що мають значення у справі, а також для оцінки правдивості його 

показань [165, с. 187]. Гіпотетично це можуть бути наступні випадки. Тому, 

підтримуючи В.В. Топчія, Н.В. Карпенко, що в сучасних умовах найбільшу 

ефективність освідування має під час розслідування кримінальних проваджень, у 

яких для документування злочинної діяльності використовуються заздалегідь 

ідентифіковані (помічені) засоби (наприклад, у кримінальних провадженнях, 

відкритих за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 307, 321, 368, 369 КК України 

тощо). Одним із доказів вини підозрюваних є наявність зафіксованих у матеріалах 

кримінального провадження даних про те, що на тілі (руках) підозрюваної особи 

виявлено речовини, які з’явилися внаслідок контакту із заздалегідь 

ідентифікованими (поміченими) засобами, у першу чергу грошовими знаками [190, 
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с. 45]. Такі сліди можуть залишитись і на руках свідків, у випадках, якщо 

підозрюваний передав іншій особі (свідку) речі чи грошові кошти, які перед тим 

отримав заздалегідь ідентифікованими (поміченими) засобами. Така позиція схожа 

до позиції К.О. Чаплинського про те, що загалом до об’єктів освідування можна 

віднести:.. – свідка, на тілі якого можуть бути сліди, які мають відношення до 

злочинної події [226, с. 394]. Схоже знаходимо у М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, В.П. 

Шибіко: «свідок може бути підданий освідуванню і для того, щоб пересвідчитись 

у тому, що він є очевидцем злочину» [130, с. 254]. 

Окрім того, сліди на тілі свідка можуть виникнути, коли свідок активно діяв 

з метою припинення злочину (наприклад, розбороняв осіб) чи під час 

безперервного переслідування злочинця тощо. Тому приходимо до висновку, що 

наявність свідків у переліку осіб, освідування яких може бути проведено, є 

обґрунтованим. 

Не підтримуємо думку В.В. Топчія, Н.В. Карпенко про те, що доцільно 

визначати спільні підстави примусового освідування для підозрюваного, 

потерпілого та свідка, незважаючи на різницю в їх процесуальному статусі [190, с. 

50]. Схожа думка у А.В. Мельниченка [128, с. 227]. А частково погоджуємось із 

думкою К.О. Чаплинського, що не вирішеним є питання щодо можливості 

застосування заходів фізичного впливу для забезпечення освідування у вказаних 

учасників процесу, особливо потерпілих і свідків. Зважаючи на це, питання щодо 

допустимості фізичного або психічного впливу з метою подолання опору свідка і 

потерпілого для реалізації будь-якого законного припису, вираженого в постанові 

про проведення відповідної слідчої дії, потребує теоретичного і законодавчого 

вирішення [126, с. 394-395]. 

Цілком погоджуємось із тим, що засоби одержання інформації від особи 

(освідування – Г.Д.) за приписами кримінального процесуального законодавства 

можуть бути спрямовані на викриття такої особи, її рідних і близьких та 

здійснюватися у примусовій формі. У зв’язку з цим постає логічне питання про те, 

чи не обмежує кримінальна процесуальна регламентація наведених засобів 

отримання особистої процесуальної інформації свободу від самовикриття та права 
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не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї [121, с. 318]. Вважаємо, що 

обмежує. Як зазначалось нами вище, норми статті 241 КПК України чітко 

встановлюють, що особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її 

відмови освідування проводиться примусово. Вважаємо, що щодо свідка вказані 

умови не повинні застосовуватись. Адже норми ст. 63 Конституції України та ст. 

18, ч.2 ст. 65 КПК України обумовлюють право не надавати відомості (один з таких 

підходів до розумінні імунітету свідка як права нами був досліджений у п.1.1 

дисертаційної роботи). Оскільки відомості при освідуванні можуть мати наочну 

форму, все одно вони є відомостями, які заносяться до протоколу освідування. 

Вважаємо, що освідування свідка може бути проведено лише у добровільному 

порядку, тому відповідно необхідно поширити реалізацію імунітету свідка у 

практиці застосування ст. 241 КПК України.  

В такому аспекті приходимо до висновку про необхідність внесення змін до 

ч. 3 ст. 241 КПК України, виклавши у наступній редакції: «3. Перед початком 

освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред’являється постанова прокурора. 

Після цього особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі відмови 

підозрюваного, обвинувачуваного та потерпілого освідування проводиться 

примусово». 

Наступною розглянемо реалізацію імунітету під час проведення експертизи. 

Не засновуючись на теоретичних проблемах того чи є залучення експерта слідчою 

(розшуковою) дією, звернемо увагу на те, що чинне кримінальне процесуальне 

законодавство дозволяє присутність осіб під час проведення експертизи. 

О.В. Кравчук, Ю.В. Циганюк визначили, що правове регулювання присутності 

учасників кримінального провадження під час проведення судових експертиз, на 

жаль, містить низку прогалин, що дозволяє учасникам кримінального провадження 

неоднозначно тлумачити зміст вище викладених норм, поряд із їх процесуальними 

правами та обовʼязками. А це, відповідно, створює низку проблемних ситуацій у 

практичній діяльності як судово-експертної установи, так і безпосередньо судового 

експерта [103, с. 352]. Однак у кримінально-процесуальній практиці є випадки, де 

участь свідка під час проведення експертизи є обовʼязковою. Це в окремих 
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випадках судово-медична експертиза живих осіб (1.4.3. Експертиза потерпілих, 

обвинувачених та інших осіб), психологічна експертиза (за експертною 

спеціальністю «14.1. Психологічні дослідження»). 

Питання отримання зразків для проведення експертиз буде нами досліджено 

у п.п. 3.3. дисертаційного дослідження. А щодо участі особи під час проведення 

експертиз зазначимо, що ч. 3 ст. 242 КПК України визначила, що примусове 

залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи 

здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду [104], при цьому не визначено, що це 

підозрюваний чи обвинувачений. Враховуючи те, що у ч. 1 ст. 509 КПК України 

визначено, що слідчий, прокурор зобов’язані звернутися із клопотанням до 

слідчого судді щодо залучення експерта (експертів) для проведення психіатричної 

експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені 

обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно 

небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила 

кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла 

на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або 

керувати ними [104], то найбільш імовірніше, що така особа володіє 

процесуальним статусом підозрюваного чи обвинуваченого. Це підтверджується 

також змістом п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України про те, що слідчий або прокурор 

зобов’язані звернутися із клопотанням до слідчого судді для проведення 

експертизи щодо визначення психічного стану підозрюваного за наявності 

відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності 

[104]. 

Що ж до примусового залучення особи для проведення медичної експертизи, 

то необхідно зазначити, що випадки примусового залучення свідка до проведення 

судово-медичної експертизи практично не можливі. Вважаємо, що потерпілий, 

підозрюваний, обвинувачений, можуть бути примусово залучені до проведення 

судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, а свідок, враховуючи норми 

ст. 63 Конституції України, ст. 18 КПК України, ст. 65 КПК України, не може бути 

залучений до проведення таких видів експертиз у примусовому порядку. Те ж 
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стосується і судово-психологічної експертизи. Втім, проведення таких експертиз 

може бути за добровільною згодою таких осіб. 

 

 

3.3. Реалізація імунітету свідка під час судового провадження 

 

Здійснюючи аналіз реалізації імунітету свідка під час судового провадження, 

спочатку акцентуємо увагу на практиці ЄСПЛ. Визначена ч. 1 ст. 63 Конституції 

України норма є гарантією прав та свобод людини у кримінальному провадженні, 

що не лише імплементована у вітчизняне законодавство як загальновизнаний 

міжнародний стандарт, але й застосовується Європейським судом із прав людини 

та українськими судами. 

Частиною 2 ст. 8 Кримінального процесуального кодексу України 

встановлено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні 

застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

Реалізація принципу верховенства права у кримінальному судочинстві, відповідно 

до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, неможлива без забезпечення 

окремим учасникам кримінального провадження свободи від самовикриття та 

права не свідчити проти близьких родичів та членів сімʼї. А впровадження в 

українське судочинство європейських стандартів прав людини здатне суттєво 

підвищити рівень професійної правосвідомості, зменшити кількість заяв до 

Європейського суду з прав людини, а також суттєво покращити правову культуру 

суспільства. Практичні аспекти реалізації таких прав у судових рішеннях 

потребують детального системного аналізу, а також синтезу нових наукових 

результатів для перспектив подальших досліджень теми. 

Право на справедливий суд, що передбачене статтею 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), є складною юридичною 

конструкцією. Як вірно зазначив М. М. Гімон, існує чітке виокремлення у змісті 

відповідної статті положень, які стосуються цивільно-правової та зокрема 
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кримінально-правової сфер щодо особливостей реалізації цього права, отже, 

особливості його тлумачення залежать і від різновиду судочинства [36, с. 28]. Так, 

у справі «Поль Серв проти Франції» (ідентифікаційний номер ЕСН-1997-3-018) у 

контексті права на справедливий суд йдеться про право «будь-якої обвинуваченої 

особи зберігати мовчання та її право не сприяти власному засудженню <...>, що 

становить серцевину поняття справедливого судового розгляду», закріпленого у ст. 

6 ЄКПЛ [36, с. 28]. Європейський судз прав людини виходить з того, що норми 

імунітету свідків є загальновизнаними нормами міжнародного права, які 

ґрунтуються на ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод визначає 

поняття справедливого судового розгляду [30, с. 173]. 

В. В. Вапнярчук визначив, що у своїх рішеннях стосовно використання або 

спростування доказів, отриманих із порушенням права не давати показання та не 

свідчити проти себе, Суд зазначає, що «це – загальновизнані міжнародні стандарти, 

які є серцевиною поняття справедливого судового розгляду за статтею 6 Конвенції» 

(«Балицький проти України» (03.11.2011 р.); «Шабельник проти України» 

(19.02.2009 р.); «Нечипорук і Йонкало проти України» (21.04.2011 р.)). 

При розгляді питання щодо утиску цього права Суд намагається перш за все 

визначити, чи можна вважати всю сукупність обставин примусом до давання 

невигідних для себе свідчень. Зокрема Суд визнав, що такі примусові обставини 

існують коли: працівника підприємства примушують дати показання чи надати 

інформацію про комерційну діяльність органам державної влади, які розслідують 

можливі порушення, а згодом отримана таким чином інформація використовується 

в подальшому кримінальному провадженні стосовно цього працівника («Саундерс 

роти Сполученого Королівства» (17.12.1996 р.); «I. J. L.та інші проти Сполученого 

Королівства» (19.09.2000 р.)); особу оштрафували за відмову надати виписки з 

банківських рахунків та юридичні документи, існування яких припускали митні 

органи, але які ці органи не могли знайти під час законного обшуку у приміщеннях 

цієї особи («Функе проти Франції» (25.02.1993 р.)); особа була допитана, 

перебуваючи в не зовсім адекватному стані (допит затриманого наркомана за 
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наявності у нього абстинентного синдрому («Кондрон проти Сполученого 

Королівства» (02.05.2000 р.)), та ін. [16, с. 180-181]. 

У Довіднику із застосування статті 6 Конвенції наведено наступні ключові 

позиції ЄСПЛ щодо визначення і сфери застосування права зберігати мовчання і не 

свідчити проти себе:  

1. Кожен обвинувачений має право зберігати мовчання і не свідчити 

проти себе (Funke проти Франції, § 44; OʼHalloran і Francis проти Сполученого 

Королівства [ВП], § 45; Saunders проти Сполученого Королівства, § 60). Дійсно, 

хоча стаття 6 однозначно не каже про право зберігати мовчання і не свідчити проти 

себе, проте це – загальновизнана міжнародно-правова норма, котра є осердям 

поняття справедливого судового розгляду, якому присвячена стаття 6. 

Захищаючи підозрюваного від неправомірного тиску з боку влади, цей 

імунітет допомагає уникнути судових помилок і гарантувати результат, до якого 

прагне стаття 6 (John Murray проти Сполученого Королівства, § 45). 

2. Право не свідчити проти себе застосовується до кримінальних проваджень 

стосовно будь-яких кримінальних правопорушень, від найпростіших до 

найскладніших (Saunders проти Сполученого Королівства, § 74). 

3. Право зберігати мовчання застосовується починаючи зі стадії дізнання, яке 

провадить поліція (John Murray проти Сполученого Королівства, § 45) [46]. 

У справі Сандерс проти Сполученого Королівства (№ 19187/91, рішення від 

17 грудня 1996 р.) ЄСПЛ визначив, що право не свідчити проти самого себе – це в 

першу чергу право обвинуваченого зберігати мовчання. Як прийнято вважати в 

правових системах держав-учасниць Конвенції та в інших країнах, це право не 

поширюється на використання у кримінальному процесі матеріалів, які можуть 

бути отримані від обвинуваченого незалежно від його волі примусовим, як то inter 

alia вилучення за приписом документів, отримання зразків крові, сечі і шкірного 

покриву для проведення аналізу ДНК [247]. 

А у Справі Яллог проти Німеччини (№ 54810/00, рішення Великої палати від 

11 липня 2006 р.) Суд нагадав, що метод і ступінь примусу, застосованого до 

заявника для введення препарату, були визнані нелюдськими і такими, що 
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принижують гідність, поводженнями. Громадський інтерес аж ніяк не міг 

виправдати таке тяжке втручання у фізичну і психічну цілісність людини. Суд  

зауважив, що внутрішнє право містить певні гарантії від свавільного та 

неналежного застосування відповідної процедури. Заявник, скориставшись своїм 

правом не давати пояснень, відмовився від проходження попереднього медичного 

обстеження. Однак таке обстеження є необхідним для визначення фізіологічної 

придатності людини до прийняття відповідних медичних препаратів. Втім, 

процедуру таки було застосовано. Доказ, отриманий завдяки цій процедурі, став 

вирішальним елементом для засудження заявника. 

Отож, Суд схилився до висновку про те, що використання у процесі доказу, 

отриманого завдяки примусовому застосуванню медичного препарату до заявника, 

було порушенням його права не свідчити проти себе. А це зі свого боку 

позначилось на цілому судовому процесі, зробивши його цілком несправедливим. 

Тому Суд постановив, що було порушено право заявника на справедливий судовий 

розгляд, гарантоване ст. 6 Конвенції. Зазначене порушення виявилось у двох 

аспектах, а саме: у використанні у справі доказу, отриманого з порушенням 

Конвенції, а також у порушенні права особи не свідчити проти себе [245]. 

Однак право зберігати мовчання не є абсолютним. Зокрема у справі Джон 

Мюрей проти Сполученого Королівства (№ 18731/91, рішення від 8 лютого 1996 

р.) Суд вказав, що з одного боку, очевидно, що обґрунтування засудження 

виключно або головним чином на мовчанні обвинуваченого чи на його відмові 

відповідати на запитання або давати свідчення є несумісним з імунітетами, про які 

йдеться. З іншого боку, Суд вважає так само очевидним, що ці імунітети не можуть 

і не повинні перешкоджати тому, щоб мовчання обвинуваченого в ситуаціях, які 

чітко вимагають його пояснення, бралося до уваги при оцінюванні переконливості 

доказів, наведених обвинуваченням. Хоч би де мала проходити межа між цими 

двома крайнощами, з цього розуміння «права зберігати мовчання» випливає, що на 

запитання про абсолютність цього права має бути заперечна відповідь. Отже, не 

можна сказати, що рішення обвинуваченого мовчати впродовж усього 
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кримінального провадження обовʼязково не повинно мати наслідків, коли суд, що 

розглядає справу, намагатиметься оцінити докази проти нього [246].  

Варто наголосити, що ЄСПЛ при прийнятті такого рішення засновувався на 

відповідному національному законодавстві, яким у цій справі був Наказ про докази 

у кримінальних справах 1988 року. У змісті ст.ст. 3-4 та 6 цього Наказу зазначено, 

що національний суд або присяжні можуть з того, що не зазначив обвинувачений, 

робити такі висновки, які йому(їм) видаються за доцільні; на підставі цих висновків 

розглядати таку відмову як підтвердження доказів проти обвинуваченого, стосовно 

яких ця відмова є суттєвою, або вважати, що вона може дорівнювати такому 

підтвердженню [246]. 

Використання цих та інших висновків ЄСПЛ знаходимо і у сучасній 

вітчизняній судовій практиці. У виправдувальному вироку Роздільнянського 

районного суду Одеської області суд, при встановленні порушень права не свідчити 

проти себе, суд застосував п. 150, п. 253 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало 

проти України» від 21 квітня 2011 року, а також рішення від 09.02.2016 р. у справі 

«Шличков проти Росії» (пункти 81, 85), рішення від 30.04.2015 р. у справі 

«Яременко проти України (№ 2)» (пункти 65-67), в якому, зокрема ЄСПЛ визнав 

порушення ст. 6 Конвенції в аспекті справедливості провадження в цілому через 

засудження заявника на підставі визнавальних показів, наданих під час відтворення 

обстановки і обставин події, які були отримані через порушення права заявника на 

мовчання та його права на захист. 

Роздільнянський районний суд Одеської області обґрунтував позиціями 

ЄСПЛ те, що проведення слідчих дій та допит Особа_4 при проведені слідчого 

експерименту співробітниками оперативного підрозділу за відсутності захисника 

звело нанівець саму суть права підозрюваного не свідчити проти себе, незалежно 

від того, яку вагу мали зазначені зізнання у доказовій базі для обвинувачення. 

Надавши такі показання на початковому етапі провадження за відсутності 

захисника, підозрюваний, перебуваючи під контролем поліції, мав підстави 

вважати, що зміна показань під час подальшого розслідування, може зашкодити 
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його інтересам. Відповідно ці пояснення на початкових етапах провадження 

підірвали захист підозрюваного в цілому [23]. 

Попаснянський районний суд Луганської області у виправдувальному вироку 

зазначив, що надання Особою_1 пояснень проти себе повністю протирічить 

принципам презумпції невинуватості, передбаченим ст.6 Європейської Конвенції 

про захист прав людини й основоположних свобод, якою передбачено право не 

свідчити проти самого себе, прийнятні у кримінальній справі за обвинуваченням в 

будь-якому злочині без будь-якої різниці – від самого простого до найскладнішого 

розслідування. 

Як приклад із приводу права не давати показів проти себе та мати захисника, 

суд зазначив Рішення ЄСПЛ «Шабельник проти України» (постанова 19/05/2009), 

де заявник скаржився на те, що його засудження за вбивство ґрунтувалось на 

викривальних доказах, одержаних через порушення його права зберігати мовчання 

і не свідчити проти себе, і що йому перешкоджали в ефективному здійсненні права 

на захист під час допиту на досудовому слідстві у справі про вбиство [22]. 

В обвинувальному вироку Ковпаківського районного суду м. Суми, 

використане рішення ЄСПЛ від 5 листопада 2002 року у справі «Аллан проти 

Сполученого Королівства» № 48539/99, де ЄСПЛ, посилаючись на прецедентну 

практику Верховного Суду Канади, вказав: «Чи зачеплене право зберігати 

мовчання в тій мірі, що виникає питання про порушення статті 6 Конвенції, 

залежить від усіх обставин конкретної справи. Деякі орієнтири у цьому відношенні 

вбачаються у рішеннях Верховного Суду Канади, ... в яких право зберігати 

мовчання при обставинах, схожих з обставинами даної справи досліджувалось в 

контексті статті 7 Канадської хартії прав та свобод. У них Верховний Суд Канади 

висловив думку про те, що, якщо інформатор, який, імовірно, прагне порушити 

право обвинуваченого зберігати мовчання, не був очевидно державним агентом, 

слід піддати аналізу як відносини між інформатором та державою, так і відносини 

між інформатором та обвинуваченим: право зберігати мовчання буде порушене 

тільки в тому випадку, якщо інформатор діяв в якості державного агента в момент, 

коли обвинувачений робив свою заяву і якщо інформатор спонукав обвинуваченого 
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зробити заяву. Чи може інформатор вважатись державним агентом, залежить від 

того, чи відбувся б обмін між обвинуваченим та інформатором за відсутності 

втручання влади, у якій формі і яким способом. Чи повинен вказаний доказ 

вважатись випитаним інформатором, залежить від того, чи була розмова між ним 

та обвинуваченим функціональним еквівалентом допиту, а також від характеру 

відносин між інформатором та обвинуваченим». 

У даному випадку із прослуханого в судовому засіданні аудіозапису розмови 

з камери ІТТ між підозрюваним Особа_6 та його «співрозмовником», який 

утримувався в одній камері по манері розмови можна зробити висновок, що 

«співрозмовник» був інформатором і в даному випадку діяв у якості державного 

агента, оскільки він весь час спонукав Особа_6 зізнатись слідчому у всіх вчинених 

епізодах злочинної діяльності вказуючи, що це йому стане полегшенням при 

призначенні покарання, тощо [20]. 

Чимало посилань на практику ЄСПЛ, в частині права зберігати мовчання та 

свободи від самообмови, містять ухвали слідчих суддів.  

Так, в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда 

визначено, що біологічні зразки в Особа_3 сторона обвинувачення бажає вилучити 

з метою встановлення перебування останнього під час скоєння інкримінованого 

йому злочину в автомобілі, але примусове їх надання суперечитиме положенням 

статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, адже право 

не свідчити проти себе та близьких родичів має будь-яка особа. Враховуючи 

прецедентну практику Європейського Суду з прав людини, зокрема рішення у 

справі «Яллох проти Германії» (№ 5481/00), суд зауважує на тому, що біологічні 

зразки в особи можуть бути отримані поза її згодою лише тоді, коли метою 

відібрання таких зразків не є отримання доказів обвинувачення особи, яка надає 

такі зразки. 

Слідчий суддя визначив, що ЄСПЛ допускає можливість здійснення 

примусового отримання зразків для дослідження, водночас регламентуючи чіткі 

умови та порядок здійснення такого втручання, наголошуючи, що отримання 

біологічних зразків можна проводити тільки за розпорядженням уповноваженої на 
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це посадової особи, його може робити тільки акредитований лікар, котрий вправі 

відмовитися від виконання аналізу з огляду на виняткові причини медичного 

характеру. Згідно з практики ЄСПЛ обовʼязковою умовою отримання біологічних 

зразків є проведення його акредитованим лікарем, оскільки такі маніпуляції 

потребують спеціальних медичних знань. В ухвалі суд здійснив посилання на 

Рішення Європейського суду із прав людини «Саундерс проти Великої Британії» 

від 17 грудня 1996 року та зазначив, що оскільки Особа_3 відмовляється 

добровільно надати біологічні зразки крові, а відібрання зразків необхідне для 

проведення експертних досліджень, які можуть бути використані як доказ у 

кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає 

задоволенню в частині надання дозволу на примусове відібрання біологічних 

зразків крові (ДНК) [210]. 

Також існує інша практика застосування висновків ЄСПЛ у справі «Саундерс 

проти Сполученого Королівства» (рішення від 17 грудня 1996 року, номер справи 

43/1994/490/572). Так, слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської 

області відмовив у задоволенні клопотання прокурора Вознесенської місцевої 

прокуратури Миколаївської області Особа_3 про призначення судової 

психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа. 

Суд мотивував своє рішення наступним чином. Згідно з ч. 2 ст. 28 

Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. Крім того, Європейський суд з прав 

людини в рішенні у справі «Саундерс проти Сполученого Королівства» (рішення 

від 17 грудня 1996 року, номер справи 43/1994/490/572) систематично акцентував 

увагу на тому, що «право зберігати мовчання та його складові частини – не давати 

свідчень проти себе, не вчиняти буд-які інші дії без добровільної на це згоди, – є 

загальновизнаними міжнародними нормами, які покладені в основу справедливої 

судової процедури, про яку йдеться у статті 6 Конвенції. Суть права «зберігати 

мовчання» полягає в захисті особи від зловмисного примусу з боку влади, що 

допомагає запобігти судовим помилкам, постановленим статтею 6 Конвенції. Це 

право сприяє тому, щоб обвинувачення не використовувало доказів, отриманих 
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усупереч волі особи за допомогою примусу або тиску. У цьому розумінні таке 

право тісно повʼязано із презумпцією невинності, яка міститься в пункті 2 статті 6 

Конвенції. Право не свідчити проти себе, не вчиняти будь-які інші дії без 

добровільної на це згоди, передбачає, зокрема, що сторона обвинувачення у 

кримінальній справі, намагаючись довести свою версію щодо підозрюваного, не 

може використовувати доказів, здобутих усупереч волі підозрюваного за 

допомогою методів примусу чи утиску». Таким чином визначив слідчий суддя, що 

проведення запропонованого прокурором дослідження можливе лише за згодою 

особи, яка підлягає дослідженню [207]. 

Саме тоді знаходимо ухвали слідчих суддів, у яких міститься вказівка на 

необхідність повторного допиту осіб як свідків, якщо особа скористалась 

імунітетом свідка первинно. Так, слідчий судді Вінницького міськрайонного суду 

встановив, що під час допиту в якості свідка Особа_11 від 15.10.2015 останній при 

допиті скористався своїм правом відмовитися від дачі показів, закріплених у ст. 63 

Конституції України. Дійсно, ст. 63 Конституції України закріпила новий правовий 

інститут – імунітет свідка. Звільнення допитуваного учасника кримінального 

судочинства від самозвинувачення виражається в його праві відмовитися 

відповідати на запитання, що викривають його у вчиненні злочину. Але ж ця норма 

стосується лише показів щодо себе чи осіб, коло яких визначене законом. Тобто 

слідчим при проведенні допиту Особа_9 жодним чином не встановлено інших 

обставин вчинення кримінальних правопорушень, що мають істотне значення для 

повного та об'єктивного проведення досудового розслідування та не суперечить 

вимогам ст. 63 Конституції України. Отже, скаржник вважає за доцільне та 

необхідне викликати Особа_11 в якості свідка для проведення повторного допиту. 

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали 

даної справи та матеріали кримінального провадження №42014020010000296 від 

12.12.2014, слідчий суддя вважає, що дана скарга обґрунтована та підлягає 

задоволенню з наступних підстав. 

Крім того, слідчому слід повторно допитати: Особа_11, яка на момент 

укладення Контрактів займала посаду фінансового директора ТОВ «ВПГ» та вела 
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перемови від імені товариства із представниками «NIBULON S.A.» щодо 

укладення Контрактів; засновника товариства – Особа_9, яка вийшла зі складу 

засновників ТОВ «ВПГ» та отримала 50% частки Статутного капіталу ТОВ «ВПГ», 

та встановити обставини виплати частки Статутного капіталу до моменту внесення 

запису до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про 

припинення діяльності товариства, витребувати належні документи [208]. 

Вважаємо таку судову практику хибною. Вона призводить до зменшення дієвості 

кримінального провадження. Адже не можливо зобовʼязати (примусити) особу 

давати показання, якщо вона вважає, що є підстави скористатись ст. 63 Конституції 

України. 

Наостанок зазначимо, що при вивченні емпіричної бази у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень за заданими параметрами пошуку «зберігати 

мовчання» знайдено 40 вироків вітчизняних судів, більшість яких стосувалась 

затвердження угод про визнання вини або про примирення. Втім 21 вирок був 

проголошений після розгляду справ по суті. З них 11 вироків (52%) 

виправдувальних, а 10 (48%) – обвинувальних. 

Як видно із вище зазначеного у рішеннях ЄСПЛ в основному звернена увага 

на право зберігати мовчання та свободу від самовикриття. Саме тоді вітчизняна 

наука та практика розглядають імунітет свідка не лише у цьому контексті. Звернемо 

увагу, що враховуючи норми ст.ст. 352, 405, 434 КПК України, порядок допиту 

свідків під час провадження у суді першої інстанції та у порядку перегляду судових 

рішень ідентичний. На окремі особливості звернемо увагу. 

О.Р. Хижна визначила, що щоби особа могла скористатися досліджуваною 

засадою у кримінальному провадженні її необхідно викликати до суду [219, с. 174]. 

Вважаємо, що саме під час підготовчого провадження, коли суд розглядає питання 

здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, закладаються 

підстави набуття та подальшої реалізації імунітету свідка під час судового 

провадження у суді І інстанції. У цьому контексті погодимось із думкою І.В. 

Вельш, яка зазначила, що реалізація інституту імунітету свідків повинна 

здійснюватися на всіх стадіях кримінального процесу, так як право відмови від 
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давання показань виникає не з моменту порушення кримінальної справи, а з 

моменту вступу громадянина у правовідносини із правозастосовувачем [17, с.10]. 

Вважаємо, що під час підготовчого провадження в суді І інстанції можлива 

реалізація імунітету свідка. Адже поняття реалізація  усвідомлена діяльність із 

втілення її приписів у правомірній поведінці субʼєкта з метою досягнення 

соціально-корисного результату, передбаченого законодавцем, і виявлення 

соціальної цінності даної норми [147, с. 111]. А виклик особи судом для допиту є 

юридичним фактом, на підставі якого починається реалізація імунітету свідком під 

час судового провадження. 

Норми ч. 1 ст. 352 КПК України визначили, що перед допитом свідка 

головуючий встановлює відомості про його особу та зʼясовує стосунки свідка з 

обвинуваченим і потерпілим. Крім того, головуючий зʼясовує чи отримав свідок 

памʼятку про права та обовʼязки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі 

необхідності розʼяснює їх, а також зʼясовує, чи не відмовляється він з підстав, 

встановлених цим Кодексом, від давання показань, і попереджає його про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо 

неправдиві показання [104]. У продовженні ч. 2 ст. 352 КПК України визначила, 

що якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий у судовому 

засіданні приводить його до присяги такого змісту: «Я, (прізвище, імʼя, по 

батькові), присягаю говорити суду правду і лише правду» [104]. 

Отже, нормами КПК України чітко встановлено, що під час судового 

розгляду головуючий встановлює відомості про особу свідка, зʼясовує стосунки 

свідка з обвинуваченим і потерпілим, зʼясовує чи отримав свідок памʼятку про 

права та обовʼязки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності розʼяснює 

їх, і лише тоді зʼясовує, чи не відмовляється він з підстав, встановлених КПК 

України, від давання показань. В підтвердження викладеного нами у п. 2.1. нашого 

дисертаційного дослідження імунітет свідка не розповсюджується на данні про 

нього і в суді, втім, на відмінну від правового регулювання реалізації імунітету 

свідка під час досудового розслідування кримінального провадження, норми ст. 
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352 КПК України чітко вказали на наявність обовʼязку свідка повідомити свої данні 

суду. 

В.М. Лушпієнко стверджує, що практикою Європейського суду з прав 

людини розроблені правила щодо обовʼязку заслуховування свідків на стадії 

судового розгляду. По-перше, виклик свідка в судове засідання має бути 

необхідним для встановлення істини у справі. Так, у справі «Краксі проти Італії» 

(Craxi v Italy, 34896/97, 5 грудня 2002 року) ідеться про те, що заявник стверджував, 

що пан Пучіні Баталія був свідком захисту, Суд відзначив, що пан Краксі не вказав 

точно обставин, щодо яких цей свідок може надати свідчення. Отже, не було 

доведено, що виклик цього свідка був необхідним для встановлення істини і що 

відмова допитати цього свідка порушила права захисту. По-друге, наявність 

стосунків заінтересованості свідка з обвинуваченим не означає в будь-якому 

випадку відсутність необхідності заслуховування такого свідка в судовому 

засіданні. Зокрема у справі «Попов проти Росії» (Popov v Russia, 26853/04, 13 липня 

2006 року) ЄСПЛ указав, що суд не взяв до уваги показання декількох свідків на 

тій підставі, що вони, будучи родичами заявника, намагалися йому допомогти; 

також суд не розглядав питання щодо того, чи можуть їхні свідчення мати значення 

для судового слідства. У результаті ЄСПЛ дійшов висновку, що така відмова 

національних судів допитати свідків захисту без жодного огляду на релевантність 

їхніх свідчень призвела до обмеження прав на захист, несумісного з гарантіями 

справедливого судового розгляду, закріпленого у ст. 6 Конвенції [122, с. 263]. 

Безперечно, що судовий і слідчий допит свідка у значній мірі відрізняються 

один від одного. Принципова особливість судового допиту свідка полягає в тому, 

що він проводиться прямо перед судом, гласно, безпосередньо. Свідок є джерелом 

достовірності для суду. Формат судового допиту відрізняється, по-перше, 

специфічними процедурними умовами отримання та обстановкою судового 

розгляду (свідчення даються гласно, відкрито в судовій аудиторії, можливо в 

присутності знайомих, родичів допитуваного; допитуваний знає, що його мова в 

суді сприймається безпосередньо, будь-які зміни, застереження сприймаються 

слухачами, фіксуються у протоколі судового засідання); по-друге, своєрідністю 
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показань свідків, обумовлених тим, що вони, як правило, в суді дають свідчення 

після того, як їх уже допитували (опитували) оперативно-слідчі працівники, 

прокурор, захисник; по-третє, під час судового слідства процесуальні сторони 

здійснюють безпосередній психо-лінгвістичний вплив на свідків і їх мову у 

присутності судової аудиторії [111, с. 172-173]. Тому й не дивно, що на сьогодні 

існує чимало випадків, коли свідок під час досудового розслідування давав 

показання, а під час судового розгляду відмовився. Вказане підтверджується 

проведеним опитуванням. Так, 78 % респондентів повідомили, що у їх практичній 

діяльності був випадок, коли свідок під час досудового розслідування давав 

показання, а під час судового провадження скористався імунітетом свідка. 

Саме тоді, використовуючи таке право (під час судового розгляду – Г.Д.), 

субʼєкти імунітету свідків, обмежені в можливості безпосередньо впливати на 

вирішення питань, повʼязаних з використанням тих свідчень, які вже були отримані 

від них на стадії досудового провадження [220]. Адже при врахуванні їх показань 

могли бути залучені експерти, проведені слідчі експерименти та здійсненні інші 

слідчі (розшукові) дії. 

Як в Україні, так і в Республіці Білорусь, суд має безпосередньо дослідити 

показання. Однак у Російській Федерації заявлена в суді відмова свідка від давання 

показань не перешкоджає оприлюдненню його показань, даних під час досудового 

розслідування, якщо ці показання отримані відповідно до вимог кримінально-

процесуального закону (частина 4 статті 281 КПК Російської Федерації). Таким 

чином, якщо особа на етапі досудового розслідування висловлює свою принципову 

згоду на давання показань і дає їх, то наслідком цього є незастосування до нього 

імунітету свідка надалі (анулювання імунітету свідків) в незалежності від того, чи 

змінить вона своє рішення про давання показань (як в цілому, так і щодо окремих 

обставин кримінальної справи) [220]. 

Цікавою в аспекті досліджуваного питання є судова практика Апеляційного 

суду Запоріжської області, яка вказує на глибоке та детальне розуміння імунітету 

свідка. Суд не лише у своєму рішенні вказав на імунітет свідків, але й 

охарактеризував його види. У Рішенні суду знаходимо: «Аналіз кримінального 
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процесуального законодавства України свідчить про те, що імунітет свідка 

поділяється на обов'язковий (абсолютний) і факультативний (відносний). При 

обов'язковому імунітеті взагалі забороняється допит певних осіб як свідків у 

кримінальному провадженні. При факультативному імунітеті в особи є право 

відмовитися від давання показань, але вона може за власним бажанням давати 

показання. Факультативний імунітет від обов'язку свідчити у кримінальному 

провадженні (тобто не можуть без їх згоди бути допитані як свідки) має зокрема 

особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сім'ї, близьких родичів, у 

вчиненні кримінального правопорушення. Із матеріалів кримінального 

провадження вбачається, що потерпілий ОсобаА_4, будучи попереджений про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, заявив, що 

обвинувачений Особа_2 саме «просив» у них кошти, а не «вимагав», не 

висловлюючи жодних погроз, залякувань чи вимог. Враховуючи вищевказане, 

колегія суддів вважає, що свідки Особа_8 (рідна сестра потерпілого) та Особа_9 

(батько потерпілого) у даному випадку мають факультативний імунітет, оскільки 

якщо вони дадуть в судовому засідання, як вважає прокурор, показання про 

наявність в діях обвинуваченого Особа_2 складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

189 КК України, то вони фактично можуть викрити члена сім'ї, близького родича у 

вчиненні кримінального правопорушення [205]. 

Отже, реалізація імунітету свідка в суді володіє тими ж особливостями 

етапності її реалізації як і під час проведення слідчих (розшукових) дій, однак, 

особливості допиту під час судового розгляду за участю додаткової кількості осіб 

створює морально-психологічне навантаження на свідка. Це підтверджується 

також даними анкетування, де 78 % респондентів повідомили, що у їх практичній 

діяльності був випадок, коли свідок під час досудового розслідування давав 

показання, а під час судового провадження скористався імунітетом свідка. 
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Висновки до Розділу 3 
 

1. При дослідженні предмету імунітету свідка – показань, констатовано, 

що існують наступні особливості показань, які встановлені КПК України та 

необхідні для реалізації імунітету особи під час їх давання:  

1) отримання відомостей під час слідчої (розшукової) дії – допиту;  

2) показання надаються підозрюваним, обвинуваченим, свідком, 

потерпілим, експертом;  

3) показання мають стосуватись відомих вищезазначеним особам обставин у 

кримінальному провадженні;  

4) показання мають мати значення для цього кримінального провадження; 

5) основоположними для реалізації імунітету свідка під час давання показань 

та пояснень є не лише теоретичні основи його реалізації через розуміння 

сутності показань і пояснень, але й також елементи юридичної практики.  

Реалізація імунітету свідка під час давання показань можлива лише під час слідчої 

(розшукової) дії – допиту, а також може бути реалізована в інших слідчих 

(розшукових) діях, а пояснень – не можлива. Пояснення дають особи під час інших 

процесуальних дій, які не є слідчими (розшуковими) діями, тому згідно з ч. 1 ст. 65 

КПК України, такі особи не набувають процесуального статусу свідка. 

6) Аналіз положень закону, що визначають права і обов'язки свідка, 

загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій і порядок провадження 

окремих слідчих дій, засвідчив, що свідок може брати участь у правовідносинах із 

провадження наступних слідчих дій: предʼявлення особи для впізнання (ст. 228 

КПК України), предʼявлення речей для впізнання (ст. 229 КПК України), 

предʼявлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК України), слідчий експеримент (ст. 

240 КПК України), освідування (ст. 241 КПК України) і в окремих випадках 

залучення експерта (ст. 243 КПК України). Визначено, що реалізація імунітету 

свідка у слідчих (розшукових) діях має не лише процесуальне, але й 

криміналістичне значення.  
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Предметом реалізації імунітету під час слідчих (розшукових) дій є як 

показання особи, так і обов’язкова участь особи у цих діях. 

9. Реалізація імунітету свідка у всіх стадіях кримінального провадження 

має спільний алгоритм його реалізації: виклик для участі у слідчій (розшуковій) дії 

чи для допиту в суді; з’ясування даних про особу; роз’яснення прав та обов’язків 

свідка; виникнення процесуальної можливості на безпосереднє використання 

імунітету та обов’язку особи, яка здійснює досудове розслідування або суду 

забезпечити реалізацію імунітету свідка; фіксація реалізації імунітету свідком у 

протоколі (під час досудового розслідування).  

10. У рішеннях ЄСПЛ звертається увага на право зберігати мовчання та 

свободу від самовикриття. Особливостями реалізації такого права у позиціях 

ЄСПЛ та вітчизняних судів є:  

1. Правові позиції ЄСПЛ в частині права зберігання мовчання та свободи від 

самовикриття стосуються лише підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.  

2. У рішеннях ЄСПЛ, а також вироках вітчизняних судів право зберігати 

мовчання і свобода від самовикриття взаємодоповнюються правом на допомогу 

захисника.  

3. Як у практиці ЄСПЛ, так і у рішеннях українських судів право зберігання 

мовчання та свобода від самовикриття не є абсолютними.  

4. Використання правових позицій ЄСПЛ у мотивувальних частинах ухвал та 

вироків суттєво підвищує якість судового рішення у кримінальному провадженні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розкриття імунітету свідка у 

кримінальному провадженні у порівняльно-правовому аспекті, сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогами наукової новизни, 

та спрямовані на удосконалення імунітету свідка у кримінальному провадженні, 

зокрема: 

1. При порівняльному аналізі наукових підходів до розуміння поняття та 

сутності імунітету свідка у кримінальному провадженні виокремлено основні 

спільні ознаки всіх наукових підходів до розуміння «імунітету свідка у 

кримінальному провадженні». Це такі: 1) реалізується у кримінальному 

провадженні лише щодо особи, яка набула процесуального статусу свідка; 2) 

обов’язково врегульований у кримінально-процесуальному законодавстві 3) 

заснований на охороні моральних цінностей; 4) є парною юридичною категорією 

кореспондування прав та обов’язків в межах його реалізації. 

Зʼясовано, що під сутністю імунітета свідка у кримінальному провадженні 

необхідно розуміти систему прав свідка, які дають можливість звільнення свідка 

від давання показань у кримінальному провадженні. Сутність імунітету свідка у 

кримінальному провадженні складається із сукупності наступних прав: 1) право 

відмови давати показання або пояснення щодо себе; 2) право відмови давати 

показання або пояснення проти близьких родичів та членів сімʼї; 3) право зберігати 

професійну таємницю або охоронювану законом таємницю; 4) право 

дипломатичної недоторканності. 

Завданням імунітету свідка у кримінальному провадженні є дотримання прав 

та свобод свідка, встановлення гарантій захисту його прав на недоторканність 

приватного життя, особистої та сімейної таємниць, професійної та охоронюваної 

законом таємниці, зміцнення моральних основ правосуддя у кримінальних 

провадженнях, а також встановлення основ процесуальної економії від 

лжесвідчень. 
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2. Періоди становлення імунітету свідка у кримінальному провадженні та 

практики його реалізації в Україні є окремі закономірності виникнення і розвитку: 

1) приблизно з 740-750 рр. – до XII ст. – зародження правового регулювання 

інституту імунітету свідка у кримінальному провадженні як складової 

допустимості доказів. Правове регулювання здійснюється через заборону допиту 

окремих категорій осіб як свідків; 2) з XII ст. по середину XVIII ст. – перехід 

правового регулювання імунітету свідка від заборони допиту окремих категорій 

осіб до встановлення чітких вимог до тих, хто може бути допитаний як свідок в 

контексті допустимості доказів; 3) з 1715 по 1922 рр. – змішаний підхід до 

правового регулювання імунітету свідків, як через обмеження до залучення 

окремих категорій осіб як свідків, так і встановлення вимог, хто може бути 

залучений як свідок. Перша згадка про професійний імунітет у Статуті 

кримінального судочинства 1864 року (повірені та захисники обвинувачених);    4) 

з 1922 р. по 1996 р. – виключення права не свідчити проти себе та своїх близьких; 

5) з 28. 06.1996 року – по 13.04.2012 року – конституційне закріплення права 

відмови давати показання або пояснення щодо себе, членів сімʼї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом; 6) з 13.04.2012 року – сучасний стан 

правового регулювання імунітету свідка у кримінальному провадженні.  

Загальні особливості історичного розвитку свідоцького імунітету як 

пріоритету держави наступні: по-перше, формує історичний тип кримінального 

процесу; по-друге, формує разом із іншими елементами цілеспрямованість 

кримінального процесу; по-третє, формує основу правозастосовної практики; по-

четверте, за наявності прогалин та колізій правового регулювання, є вектором 

застосування аналогії права та вибору норм права відповідно. 

3. Порівняльно-правовий аналіз імунітету свідка у кримінальному 

процесі країн континентальної та англо-американської правових сімей дозволив 

виокремити такі спільні риси: 1. Відбувається зближення правових системи як по 

сутності імунітету свідка, так і з особливостей джерел правового регулювання 

імунітету свідка. 2. Відсутність правового регулювання імунітету свідка в окремій 

структурованій групі норм права. 3. Наявна термінологічна відмінність між 
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поняттями «імунітет свідка» та «привілей свідка». 4. Детальне регулювання 

приділене привілею від самообвинувачення. Відмінні риси імунітету свідка 

полягають у наступному: а) у англо-американській правовій системі імунітет свідка 

переважно регулюється нормами звичаєвого та прецедентного права, а у країнах 

континентальної правової системи – норми, що регулюють імунітет свідка у 

кримінальному проваджені, містяться у кримінальних процесуальних кодексах; б) 

в англо-американській правовій системі імунітет свідка розглядається з позиції 

доказового права, у континентальній – з позиції прав особи; в) в англо-

американській правовій системі будь-яка особа, яка дає показання в суді – свідок, 

у процесуальних кодексах країн континентальної правової системи існують 

показання свідків, обвинуваченого, цивільного позивача тощо; г) відмова особи від 

давання показань під час досудового розслідування, затримання у країнах англо-

американської правової системи може зашкодити під час розгляду справи у суді. 

4. Встановлено співвідношення засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини із імунітетом свідка у кримінальному провадженні, 

яке полягає в тому, що за своїм змістом та роллю цієї засади у встановлені форми 

кримінального провадження, вона входить до норм, які регулюють імунітет свідка 

у кримінальному процесі. Значення цієї засади для імунітету свідка наступне: 1. 

Превентивна роль (з метою уникнення завдання шкоди правам та свободам свідка). 

2. Роль прямої імперативної заборони доказового права (щодо використання 

показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним/обвинуваченим у цьому 

кримінальному провадженні). 

Засада свободи від самовикриття та викриття близьких родичів та членів сім’ї 

входить до сутності імунітету свідка з моменту набуття процесуального статусу 

свідка.  

Співвідношення імунітету свідка (в частині права не свідчити проти близьких 

родичів та членів сімʼї, а також переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки 

(ч. 2-4 ст. 65 КПК України) та засади рівності перед законом і судом полягає в тому, 

що, згідно з положеннями ч. 2 ст. 10 КПК України імунітет свідка визначений як 
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одна із додаткових гарантій, якою може користуватись свідок під час 

кримінального провадження. 

5.  Категорії осіб, які наділені охоронюваною законом таємницею та 

можуть бути звільнені від обовʼязку зберігати професійну таємницю 

характеризуються тим, що визначальним для використання ними імунітету є дві 

підстави: 1. Процесуальний статус. 2. Відомості які їм відомі у звʼязку із їх 

професійним чи фактичним статусом. 

Правове регулювання того, що не може бути допитаний адвокат (захисник, 

представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача) як свідок 

потребує змін. Необхідно розширити перелік осіб, що зобов’язані зберігати 

адвокатську таємницю, використовувати поняття адвокатської таємниці, яке 

деталізоване в абзаці 2 ст. 10 Правил адвокатської етики, визначити випадки, коли 

адвокат зобовʼязаний розкрити адвокатську таємницю. 

Правове регулювання того, що не може бути допитаний як свідок нотаріус 

також потребує змін шляхом оновлення розуміння поняття нотаріальної таємниці, 

збільшення переліку осіб, на яких законом покладений обов’язок зберігати 

нотаріальну таємницю. Необхідні зміни у правовому регулюванні імунітету 

священнослужителів, що полягають у розширенні кола духовних осіб, а також 

бесіди на духовну тему.  

6. Правове регулювання поширення імунітету свідка на осіб, які не 

можуть бути звільнені від обов’язку зберігати таємницю особою, що довірила їм ці 

відомості, не позбавлено колізій норм КПК України, а також законодавства, яке 

регулює предмет показань свідка, на який розповсюджується вказаний імунітет. 

КПК України встановлює абсолютний імунітет журналістів щодо 

відомостей, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану 

за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, а законодавство, що 

регулює журналістську діяльність визначає, що ці таємниці оприлюднюються на 

вимогу суду, також відсутнє єдине правове регулювання предмета показань 

журналіста у КПК України та у спеціальних нормативно-правових актах. 
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Формулювання змісту показань, на які поширюється імунітет свідків суддів 

та присяжних про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли 

під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального 

провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

ухвали, дає можливість тлумачити поширення імунітету свідків на суддів та 

присяжних широко. Слід констатувати, що такий імунітет поширюється на суддів 

та присяжних у будь-якому провадженні (конституційне, цивільне, господарське, в 

порядку адміністративного судочинства, у справах про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, на третейських суддів).  

Щодо імунітету свідків осіб, які брали участь в укладенні та виконанні угоди 

про примирення у кримінальному провадженні, то визначено, що предмет показань 

стосується обставин, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладанні та виконанні 

угоди про примирення. Під укладанням угоди та обставин, які стали відомі під час 

укладання, необхідно розуміти як саму оферту та акцепт, а також інформацію про 

узгодження змісту угоди.  

Що ж до імунітету свідків згідно з п. 9) ч. 2 ст. 65 КПК України особи, до 

яких застосовані заходи безпеки, користуються імунітетом свідка щодо дійсних 

даних про їх особи, а п.10) ч. 2 ст. 65 КПК України встановлює, що такі дані мають 

зберігати від розголошення особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до 

яких застосовані заходи безпеки, то такими даними необхідно вважати відображені 

у будь-якій формі та у будь-яких документах відомості про: особу; заміну прізвища, 

імені, по батькові на псевдоніми. 

Суб’єктами ж такого імунітету, окрім особи, до якої застосовані заходи 

безпеки іншими особами, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких 

застосовані заходи безпеки, є також працівники: спеціальних підрозділів органів 

служби безпеки, Державного бюро розслідувань, органів внутрішніх справ, органів 

Національної поліції або Національного антикорупційного бюро України; 

відповідний підрозділ установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, а також 

слідчий суддя (в порядку ст. 206 КПК України), судді. 
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Що ж до імунітету осіб, які мають право дипломатичної недоторканності, а 

також працівників дипломатичних представництв – без згоди представника 

дипломатичної установи, то визначено, що вказаний імунітет від давання показань 

як свідка, виходить із загального імунітету осіб, які користуються дипломатичним 

імунітетом, а той у свою чергу заснований на нормах міжнародного права. 

Вказаний імунітет характеризується тим, що на відмінну від таємниць, що 

визначені ч. 2 ст. 65 КПК України, він має строк дії. 

7. Основоположними для реалізації імунітету свідка під час давання 

показань та пояснень є не лише теоретичні основи його реалізації через розуміння 

сутності показань і пояснень, але й також елементи юридичної практики. Так, 

реалізація імунітету свідка під час давання показань можлива лише під час слідчої 

(розшукової) дії – допиту, а також може бути реалізована в інших слідчих 

(розшукових) діях, а пояснень – не можлива. Пояснення дають особи під час інших 

процесуальних дій, які не є слідчими (розшуковими) діями, а згідно з ч. 1 ст. 65 

КПК України такі особи не набувають процесуального статусу свідка.  

8. Аналіз положень закону, що визначають права та обов'язки свідка, 

загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій і порядок провадження 

окремих слідчих дій засвідчив, що свідок може брати участь у правовідносинах із 

провадження наступних слідчих дій: предʼявлення особи для впізнання (ст. 228 

КПК України), предʼявлення речей для впізнання (ст. 229 КПК України), 

предʼявлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК України), слідчий експеримент (ст. 

240 КПК України), освідування (ст. 241 КПК України) і в окремих випадках, 

залучення експерта (ст. 243 КПК України). Визначено, що реалізація імунітету 

свідка у слідчих (розшукових) діях має не лише процесуальне, але й 

криміналістичне значення.  

Предметом реалізації імунітету під час слідчих (розшукових) дій є як 

показання особи, так і обов’язкова участь особи у цих діях. 

9. Реалізація імунітету свідка у всіх стадіях кримінального провадження 

має спільний алгоритм його реалізації: виклик для участі у слідчій (розшуковій) дії 

чи для допиту в суді; з’ясування даних про особу; роз’яснення прав та обов’язків 
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свідка; виникнення процесуальної можливості на безпосереднє використання 

імунітету, та обов’язку особи, яка здійснює досудове розслідування або суду 

забезпечити реалізацію імунітету свідка; фіксація реалізації імунітету свідком у 

протоколі (під час досудового розслідування).  

10. У рішеннях ЄСПЛ звертається увага на право зберігати мовчання та 

свободу від самовикриття. Особливостями реалізації такого права у позиціях 

ЄСПЛ та вітчизняних судів є: 1. Правові позиції ЄСПЛ в частині права зберігання 

мовчання та свободи від самовикриття стосуються лише підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого. 2. У рішеннях ЄСПЛ, а також вироках вітчизняних 

судів право зберігати мовчання і свобода від самовикриття взаємодоповнюються 

правом на допомогу захисника. 3. Як у практиці ЄСПЛ, так і у рішеннях 

українських судів право зберігання мовчання та свобода від самовикриття не є 

абсолютними. 4. Використання правових позицій ЄСПЛ у мотивувальних частинах 

ухвал та вироків суттєво підвищує якість судового рішення у кримінальному 

провадженні. 

11. З метою удосконалення норм, що регулюють імунітет свідка у 

кримінальному провадженні, запропоновано внести наступні зміни до п.1 ч.1 ст. 3, 

п. 2 ч.2 ст. 65, ч. 3 ст. 65, п. 3). ч. 2 ст. 65, п.5) ч. 2 ст. 65, п.6) ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 356, 

абз. 4 ч. 9 ст. 224, ч. 1 ст. 95, ч. 3 ст. 241, 3 ст. 226, ч. 2 ст. 354 КПК України. 

 

  



186 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Аберхаев Э. Р. Свидетельский иммунитет как гарантия права на 

неприкосновенность частной жизни. Российский следователь. 2006. № 4. С. 8-12. 

2. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства 

следственных действий: монография. Одесса: К-д, Центрально-Украинское изд-во, 

2002. 264 с. 

3. Альбин Эзер. Правовое положение обвиняемого в уголовно-

процессуальном праве Федеративной Республики Германии. Актуальные вопросы 

современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса: Второй 

советско-западногерманский колоквиум. Тбилиси: «Мецниереба», 1986. С. 192-

197. 

4. Афанасьева В.И. Право не давать показания в связи с выполнением 

уголовно-процессуальных обязанностей. Известия Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради. 2007. 

№ 9(29). С.10-14. 

5. Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку. 

Право України. 2004. № 4. С. 135-138. 

6. Баранова М. А. Свидетель в системе уголовно-процессуальных 

правоотношений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09.Саратов, 2005. 209 с. 

7. Басиста І. В. Прогалини чинного КПК щодо унормування 

кримінальних проваджень на підставі угод. Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 4. С. 297-

309. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_4_34 

8. Бедрій М. Докази та доказування в українському копному судочинстві 

(XIV-XVIII ст.). Підприємництво, господарство і право. 2009. № 12. С. 154-157. 

9. Бєсєдна Л. Л. Визначення юридичного терміна як елемента 

законодавчої системи. Інформація і право. 2011. № 3(3). С. 34-40. 

10. Бибик С. Показник – показ – показання. Культура слова. 2015. Вип. 82. 

С. 128-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2015_82_29 



187 

11. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та 

процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст.): навч. посібн. для студ. вищ.навч. 

закладів. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 904 с. 

12. Бородчук В. Яким бути кримінальному кодексу України. Урядовий 

кур’єр. № 62-63. 21 квітня 1994 року. C.7.  

13. Будников В. Л. Иммунитет свидетеля в уголовном процессе: Лекция. 

Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. 

32 с. 

14. Бурцев С. Н. Природа профессионального свидетельского иммунитета 

адвоката в уголовном процессе и его ограничения. Российское законодательство: 

новые проблемы, новые решения: сборник материалов международной научно- 

практической конференции. М.: Международный юридический институт, 2016. С. 

55-62.  

15. Вакулик О. О. Кримінально-правова характеристика примушування 

давати показання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/ Нац. акад. 

прокуратури України. К., 2011. 19 c. 

16. Вапнярчук В. Допустимість доказів (доказування) в практиці 

Європейського Суду. Публічне право. 2015. №2. С. 180-181. 

17. Вельш И. В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.09 / М., 2003. 209 с. 

18. Веселов М. Ю. Заремба Т. С. Олешицька В. Е. Інститут імунітету 

свідка в кримінально-процесуальному праві. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2016. № 3. С. 124-128  

19. Ветрила Е.В. Правовая природа запрета на допрос в качестве свидетеля 

отдельных категорий лиц Постулат. 2016. №7 URL: http://e-

postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/193/201 

20. Вирок Ковпаківського районного суду м. Суми від 16 лютого 2018 

року. Справа № 592/5231/16-к URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72235858  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72235858


188 

21. Вирок Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 02 

травня 2018 року. Cправа № 399/383/15-к URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73745330 

22. Вирок Попаснянського районного суду Луганської області від 23 квітня 

2018 року. Справа № 423/1766/16 

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73647061>  

23. Вирок Роздільнянського районного суду Одеської області від 

23.05.2018. Справа № 511/1257/17 

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74177653>  

24. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961. 

Ратифікація від 21.03.1964, підстава - 199a-06 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048 

25. Віденська Конвенція про консульські зносини від 24.04.1963. Набрання 

чинності для України міжнародного договору 27.05.1989 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047 

26. Вільгушинський М. Участь громадськості у здійсненні правосуддя 

судами загальної юрисдикції. Юридична Україна. 2013. № 7. С. 92-97.  

27. Волкотруб С. Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в 

кримінальному судочинстві. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 225-

229.  

28. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному 

судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого. Х., 2003. 19 с. 

29. Волосова Н. Ю. Федорова О. В. Уголовно-процесуальное 

законодательство США: общая характеристика, законодательство штатов, 

сравнительный анализ. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. 264 с. 

30. Волосова Н.Ю. Законодательная регламентация и практика 

применения норм свидетельского иммунитета в зарубежных странах. Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовой 

теории в России и за рубежом: материалы межд. научно-практ. конф.: в 2 т. / под 



189 

общ. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева. Челябинск: филиал МПГУ г. 

Челябинск, ЮУПИ, 2008 г. Том 1: Секция Теории и истории государства и права; 

Уголовно-правовая секція. С. 173-182 

31. Волосова Н.Ю. История развития и законодательного формирования 

института свидетельского иммунитета в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. 

№ 3. С. 36-39 

32. Волосова Н.Ю. Понятие и правовая сущность свидетельского 

иммунитета. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 3. 

С. 48-53 

33. Воротников А.А., Баринов П.С. К вопросу о жизнеспособности 

правовых категорий и аксиом. Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. № 6 (107). С. 11-17 

34. Гаргат-Українчук О.М. Презумпції у кримінальному процесі України: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /; Одес. нац. юрид. акад. О., 2010. 19 с. 

35. Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи від 02.09.1949. 

Приєднання від 01.10.1996, підстава - 391/96-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_019 

36. Гімон М. Складові частини права на справедливий суд: практика 

Європейського суду з прав людини та вітчизняне нормативне врегулювання 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. 2017. Вип. 28. С. 83-87. 

37. Гладышева О. В. Теоретическая модель механизмов обеспечния прав и 

законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве : 

автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.09 / Моск. акад. экономики 

и права. Москва, 2013. 64 с. 

38. Гора І.В., Колесник В.А. Слідчий експеримент чи перевірка показань 

особи? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. 2012. № 3. С. 248-256. 



190 

39. Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс 

западных государств. Изд. 2-е, доп. и испр. Издательство «Зерцало – М», 2002. 528 

с. 

40. Давид Р. Основные правовые системы современности: сравнительное 

право / перевод с французского М.А. Крутоголова и В.А. Туманова. М.: 

Издательство «Прогресс», 1967. 496 с. 

41. Давиденко С. В. Боковикова Є. О. Угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення 

правового регулювання. Форум права. 2018. № 2. С. 56-65. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_2_9 

42. Давыдова М.Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций. 

Вестник ВолГУ. 2009. № 11. С. 17-23 

43. Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. 

Известия вузов. Серия «Правоведение». 1992, № 3. С. 48-52. 

44. Данилова Е.С. К вопросу о понятии, классификации и значении 

юридических фикций. Юридическая наука. 2014. № 3. С. 112-118. 

45. Денисенко Г. В. Інститут імунітету свідка у кримінально-

процесуальному праві України та Великої Британії: порівняльно-правовий аналіз. 

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 185-194. 

46. Довідник із застосування статті 6 Конвенції – Право на справедливий 

суд <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf> дата 

звернення 13.09.2018. 

47. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993. Ратифікація 

04.02.1994, підстава - 3941-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_174 

48. Допит нотаріуса: особливості URL: http://vinnotariat.com.ua/teoriya-

praktika/metodichni- rekomendatsii/96/ 

49. Другий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради 

Європи Париж, 15 грудня 1956 року. Приєднання від 01.10.1996, підстава - 391/96-

ВР URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_021 



191 

50. Ермолович В. И. Эволюция институтов процессуального права 

средневековой Сербии. Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Сер. 3, 

Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. 2009. N 2. C. 86-

90. 

51. Ерпылёв И. В. Реализация института допустимости доказательств в 

уголовном процессе и правоохранительной деятельности России и зарубежных 

государств (сравнительно-правовой анализ): дисс. ... канд. Юрид. наук: 12.00.11 / 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 

Российской Федерации. Москва, 2016 185 с. 

52. Етичний кодекс лікаря України від 27.09.2009. Прийнято та підписано 

Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського 

лікарського товариства 27.09.2009. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09 

53. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 

від 20.04.1959. Ратифікація від 16.01.1998 на підставі – 44/98-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_036 

54. Завальнюк С. В. Співвідношення аналогії права та юридичних фікцій в 

цивільному праві. Митна справа. №2(92), частина 2, книга 2. 2014. С. 136-139 

55. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Прийняття від 

10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

56. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

від 19.11.1992 № 2801-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

57. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 № 5076-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

58. Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 № 

2447-VIII URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2447-19/paran123#n123 

59. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-

12 



192 

60. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 URL: № 3782-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 

61. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 № 74/95-

ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80 

62. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

63. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2 

64. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23.04.1991 № 987-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

65. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

66. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 

3759-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 

67. Закон України «Про третейські суди» від 11.05.2004 № 1701-IV URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 

68. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80 

69. Зацепина О.Е. К вопросу о сущности правовой фикции. Пролог: 

журнал о праве. Prologue: Law Journal. 2017. № 2. С. 7-13 

70. Зотов Д.В. Природа доказательственных фикций в уголовно-

процессуальном праве. Научно-практический журнал Судебная власть и 

уголовный процесс. 2017. № 3. С. 101-108. 

71. Исаенков А.А. Институт свидетельского иммунитета в 

доказательственном праве. Вестник Тамбовского университета. Серия 

политические науки и право. 2016. №1. С.19-22. 



193 

72. Каландаришвили Х. А. Правовые фикции в уголовном судопризводстве 

Российской Федерации. Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 

3 (86). 2018. С. 135-141  

73. Каландаришвили Х. А. Фикция как категория юридической науки. 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: сборник 

научных трудов / М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и 

права; редкол. А. А. Протасевич [и др.]; отв. ред. А. А. Протасевич. Иркутск: 

БГУЭП, 2008 .Вып. 1 (4). 2013. С .52-57. 

74. Касапоглу С.О. Реалізація норм кримінального процесуального права: 

монограф. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 306 с. 

75. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-

процесуального права: Монографія. Х.: Право, 2008. 296 с. 

76. Карпушин С.Ю. Поняття, сутність і правова природа слідчого 

експерименту. Право і суспільство. № 6-2. 2015. С. 182-187. 

77. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки. Посібник для 

всіх. пер. з англ. О. М. Мокровольського. К.: Веселка, 1993. 192 с. 

78. Клочко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. Х.: Право, 2009. Вип. 18. С. 148-154. 

79. Клочуряк С. С. Межі процесуального примусу при проведенні 

освідування у кримінальному провадженні. Форум права. 2012. № 4. С. 464-469 : 

URL http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/20124/12kccukp.pdf  

80. Ковтун H.H. Презумпции и фикции уголовно-процессуального права 

России: технология осознанной лжи. Юридическая техника. 2010. № 4. С. 231-235. 

81. Ковтун О.В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів: 

дис…..канд. юрид. наук: 12.00.09./ Національна академія внутрішніх справ, Київ, 

2019. 233 с.  

82. Когут Н. М. Імунітет свідка у кримінальному процесі України URL: 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=44199 



194 

83. Кодекс етики українського журналіста (схвалено з'їздом підписантів 

Етичного кодексу у м. Києві, жовтень 2013 року) URL: http://cje.org.ua/ua/code 

84. Кодекс суддівської етики. Затверджено XI черговим з'їздом суддів 

України 22.02.2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#n4 

85. Кожевников А.Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в 

Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2010. 

20 с. 

86. Колесник В. А. Деякі проблемні питання пред’явлення особи та речей 

для впізнання за чинним КПК України. Вісник Академії адвокатури України. 2013. 

Число 1. С. 163-168.  

87. Комісарчук Ю. А., Ряшко О. В. Підстави та процесуальний порядок 

проведення слідчого експерименту. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. Вип. 3. С. 248-260.  

88. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

89. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року . ратифікована 

Постановою Верховної Ради Української РСР № 789-XII від 27.02.1991 URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#n179 

90. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993. Ратифікація 10.11.1994, підстава - 

240/94-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009 

91. Конвенція про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй від 13.02.1946. 

Набрання чинності від 20.11.1953. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_150 

92. Кондрат И. Н. Охрана прав участников уголовного процесса в 

досудебном производстве: международные стандарты и механизм реализации в 

Российской Федерации : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09. / Москва, 

2013. 57 с. 



195 

93. Кони А.Ф. За последние годы: Судебныя речи (1888-1896). - 

Воспоминания и сообщения. Юридическия заметки. Спб., [типография 

А.С.Суворина], 1896. XIII, [3], 623 с. 

94. Конституция (Основной закон) Украинской Советской 

Социалистической Республики: Принята на внеочеред. седьмой сессии Верхов. 

Совета Укр. ССР девятого созыва 20 апр. 1978 г. К. : Политиздат Украины, 1983. 

48 с. 

95. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

96. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Принципи права в розв’язанні 

проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Вип. 1(1). С. 7-11.  

97. Король В. В. Гарантії забезпечення для свідків свободи від 

самовикриття та права не свідчить проти близьких родичів і членів сім'ї за новим 

КПК України. Право.ua. 2015. № 1. С. 118-124. : URL 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2015_1_19 

98. Король І. Б. Забезпечення конфіденційності сповіді громадян 

кримінально-правовими засобами: пропозиції до законодавства. Актуальні 

проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2008. Вип. 20. С. 194-200.  

99. Корякин И. П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.09 : Караганда, 2002. 160 c. 

100. Костецька Н. М. Правовий захист журналістських джерел інформації. 

Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні 

аспекти дослідження і підготовки фахівців : матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. Львів, 27 трав. 2011 р. Львів, 2011. С. 216-221. 

101. Костін М. Правова природа «нотаріальної таємниці» на основі балансу 

особистих і публічних інтересів. Нотаріат України. 2014. № 6 (6). С. 28-33.  

102. Котюк О. І. Слідчий експеримент – процесуальні аспекти. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2013. № 3. С. 130-135.  



196 

103. Кравчук О.В., Циганюк Ю.В. Аспекти правового регулювання 

присутності учасників кримінального провадження під час проведення судових 

експертиз. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової 

експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 

ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 351-353. 

104. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-

VI URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page 

105. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05/ed19601228 

106. Кулик Е.В. Функциональное предназначение уголовно-правового 

института «свидетельский иммунитет». Научное сообщество студентов: 

Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXII междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 11(22). С.489-499. URL: https://sibac.info/archive/meghdis/11(22).pdf  

107. Кулініч О. О. Правова охорона конфіденційної інформації, що 

перебуває в режимі конфіденційної таємниці. Проблеми цивільного та 

господарського права. 2008. № 1. С. 74-78.  

108. Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. 

М., Издательство «МГУ», 1972. 115 с. 

109. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі 

забезпечення прав його учасників. К.: Юрінком Інтер, 2013. 288 с. 

110. Кучинська О.П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за 

новим КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 

2013. № 1. С.295-300. 

111. Леднев А. Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное 

доказательство : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09/ Н. Новгород, 2006. 240 с. 

112. Лисаченко С. Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи 

у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та 

права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Підприємництво, 

господарство і право. 2018. № 6. С. 316-321 



197 

113. Литвинцева Н. Ю., Бурков В. В. Свидетельский иммунитет в уголовно-

процессуальном праве: проблемы теории и практики. Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. 2018. № 3. С. 13-22. 

114. Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет в российском уголовном 

судопроизводстве: учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. 72 с. 

115. Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет как элемент принципа 

охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистическиечтения. 2015. № 1. С. 

17-27. 

116. Литвишко П.А. Институт коронного свидетеля в борьбе с 

организованной преступностью: краткий сравнительный анализ законодательства 

России и некоторых стран Европы. Вестник Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации. 2010. №2(8). С. 21-29. 

117. Лоскутова Т. А. Свидетель и его показания в уголовном процессе 

Англии и США : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Москва, 2005. 222 с. 

118. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Застосування примусу в процесі 

освідування. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Право». 2016. № 1(13) URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16lydvpo.pdf. 

119. Лукашкіна Т. В. Показання як джерело доказiв у кримiнальному 

провадженнi України. Вісник Південного регіонального центру Національної 

академії правових наук України. 2017. № 11. С. 137-144. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_21 

120. Лукошкина С. В. Иммунитеты в российском уголовном 

судопроизводстве : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. /Иркутск, 2005. - 224 с. 

121. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Пред'явлення для впізнання – засіб 

інформаційного забезпечення розслідування. Вісник кримінального судочинства. 

2015. № 4. С. 46-53.  

122. Лушпієнко В. Особливості допиту свідка на стадії судового розгляду в 

кримінальному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 263-

267.  



198 

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

кримінальному процесі України: дис.. канд..юрид.наук. 12.00.09./ Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 2018. 255 с. 

124. Макеев А. В. Свидетель в уголовном судопроизводстве России: 

становление и тенденции развития процессуального института : становление и 

тенденции развития процессуального института : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09/ Москва, 2004. 189 с. 

125. Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судо- 

производстве РФ: проблемы правовой регламентации. Вестник ВГУ. Серия: Право. 

2017. № 1. С. 246-252. 

126. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії 

(теоретико-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01./ Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2002. 229 

127. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в 

контексті європейських стандартів. К. : Юрінком Інтер, 2005. 511 с. 

128. Мельниченко А.В. Забезпечення прав особи на досудовому 

розслідуванні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 

2018. 294 с. 

129. Михеенко М.М. Основы уголовно-процессуального права Польской 

Народной Республики: Учебное пособие. Издательское объединение «Вища 

школа». Издательство при Киевском университете. Киев, 1974. 50 с.  

130. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. 

К., 1999. 536 с.  

131. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. К.: Істина, 2010. 488 с. 

132. Молдован А.В. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН та його 

відмінності від Кримінально-процесуального кодексу України. Адвокат. 2003.    № 

3. С. 26-29. 

133. Молдован В. В. Молдован А. В. Порівняльне кримінально-

процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навч. посіб. Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К. : Юрінком інтер, 1999. 399 с. 



199 

134. Молчанов В.В. Свидетельский иммунитет в гражданском 

процессуальном праве. Известия вузов. Серия «Правоведение». 2006. №2. С. 112-

113. 

135. Мороз С.П. Ідея прав людини у політико-правовій думці України (ІХ - 

початок ХХ століття): Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Нац. юрид. акад. 

України ім. Я.Мудрого. Х., 2002. 20 с. 

136. Мороз О. Л. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе. Право 

и демократия: сб. науч. трудов. Вып. 26. Минск, 2015. С. 186-195. 

137. Мурашов В.И. Парные категории субъективного права :автореф. 

дисс…. канд. юрид. наук. 12.00.01/Всесоюзный юридический заочный институт, 

М.,1978. 20 с. 

138. Навроцька В.В. Свідоцький імунітетет священнослужителя у 

кримінальному судочинстві. Соціально-правові студії. 2019. Випуск 3 (5). С. 88-96 

139. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил 

професійної етики нотаріусів України» від 04.10.2013 № 2104/5 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13 

140. Негребецький В.В. Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика 

і психологія : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Нац. юрид. академія 

України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2005. 197 с. 

141. Никитин С. Ю. Свидетельский иммунитет в российском уголовном 

процессе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09/ Челябинск, 2005. 184 с. 

142. Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 

года: конституции государств Европейского Союза / под ред. Ю.П. Урьяса. Москва, 

1997. 195 с. 

143. Основы законодательства Российской федерации о нотариате. URL 

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156212/ 

144. Осодоева Н.В. Возможен ли допрос адвоката по уголовному делу в 

судебном заседании в качестве свидетеля? Государственная служба и кадры. 2018. 

№ 2. С. 110-112. 



200 

145. Очеретяний В. А. Наукові підходи до визначення поняття і сутності 

слідчого експерименту. Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 463-468.  

146. Погорецький М. М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської 

таємниці у досудовому розслідуванні : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 20 с. 

147. Подпіснов Д. С. Ознаки реалізації норм права. Вісник Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 3. С. 107-111. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_20 

148. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні, №198/93 від 10.06.1993 р. затверджене Указом 

Президента України URL: http://zakon1.rada.gov.ua. 

149. Постанова Літинського районний суд Вінницької області від 08 вересня 

2011 року. Справа № 1-108/11 URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59670599 

150. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального 

провадження на підставі угод» 11.12.2015 № 13 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15 

151. Потайчук І.В., Компанієць Д.О. Участь священнослужителів в якості 

свідків у кримінальному процесі України. Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». 2013. №1(7) С.1–11. URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pivkpu.pdf 

152. Поцелуев Е. Л. Белин Е. А. Правовая фикция как юридическая 

категория. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» . 

2017. Т. 5, № 4 (20) URL: http://esj.pnzgu.ru  

153. Правила адвокатської етики. Затв. Звітно-виборним з'їздом адвокатів 

України 09 червня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-

17/stru#Stru 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_20


201 

154. Пристінський І. О. Правове забезпечення таємниці сповіді в чинному 

законодавстві України та канонах Православної Церкви. Адвокат. 2011. № 9. С. 22-

26.  

155. Проект Закону про медіацію 3665 від 17.12.2015 URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3665&skl=9 

156. Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи 

від 06.11.1952. Приєднання від 01.10.1996, підстава - 391/96-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_019URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

/994_020 

157. Радянський кримінальний процес. К. : Вища шк. / за заг. ред. А. Л. 

Ривліна, 1971. 346 с. 

158. Регламент постійно діючого третейського суду при Торгово-

промисловій палаті України. Затв. Рішенням Президії Торгово-промислової палати 

України від 26 квітня 2016 року, протокол №11(3) URL: 

http://arb.ucci.org.ua/tsud/ua/rules.html 

159. Рішення у справі «Українська Прес-Група» проти України» від 

29.03.2005 року (Заява №72713/01) URL: http://old.minjust.gov.ua/19621 

160. Рогатинська Н. З., Загорська І. О. Правова характеристика окремих 

аспектів освідування особи. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 3(3). С. 133-137.  

161. Рогатинська Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Актуальні 

проблеми правознавства. 2016. Вип. 4. С. 86-89. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_4_18 

162. Рогожин А. И. Процессуальное право УССР в период военной 

интервенции и гражданской войны: конспект лекции по истории государства и 

права УССР; Харьковский юридический ин-т. Х., 1966. 39 с. 

163. Романов А.К. Правовая система Англии: учеб. пособие. 2-е изд., испр. 

М.: Дело, 2002. 344 с.  

164. Савицький Д. О. Захист прав особи при проведенні освідування. 

Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : зб. 



202 

матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 8 листоп. 2012 р.). К. : Нац. акад. внутр. справ, 

2012. С. 24-26. 

165. Садова Т. В. Захист прав людини при освідуванніта отриманні зразків 

для експертного дослідження. Конституційно-правовий статус людини і 

громадянина в Україні : матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф., присвяченої 

проголошенню Загальної декларації прав людини (м. Івано- Франківськ). Л. : ПЮІ 

Льв.ДУВС, 2010. С. 183–188. 

166. Самарин В.И. Проблемы правового регулирования уголовного 

преследования по поручению иностранного учреждения юстиции (уголовно-

процессуальный аспект). Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2005. 

№1. С. 23-28. 

167. Саркисян Л.Р. Конструкция юридической фикции в трудах зарубежных 

правоведов. Юридическая техника. Ежегодник. 2013 №7 (часть 2). С. 680-684. 

168. Саушкин С.А. Актуальные вопросы теории и практики участия 

свидетеля в уголовном процессе: в досудебном производстве : Дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.09./М.: РГБ, 2003. 182 с. 

169. Саушкин С.А., Гришина Е.П. Правовое обеспечение свидетельского 

иммунитета: современное состояние и вопросы развития. Адвокатская практика. 

2002. № 5. С. 28-30. 

170. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета 

СССР, 1938 – 1975: В четырех томах: Том 1. М.: Издательство «Известия Советов 

депутатов трудящихся СССР», 1975. XXIV. 718 с. 

171. Сенякин И.Н. Еще раз о содержании презумпции невиновности в 

российском законодательстве. Юридическая техника. 2010. №4. С. 486-495. 

172. Сергейчук Н.М. О свидетельском иммунитете нотариуса. Материалы 

международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 

Минск, 30-31 октября 2009 г. Минск: БГУ, 2010. С. 145-146 

173. Сидорова Н. В. Правовое регулирование показаний свидетеля в 

российском уголовном процессе: история, современное состояние : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.09./ Тюмень, 2004. 269 c. 



203 

174. Славгородская О.А. Отдельные вопросы участия свидетелей в 

уголовном судопроизводстве. Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. Серия «Гуманитарные и общественные науки». 2016. № 4. С 29-36 

175. Смолькова И.В. Актуальные проблемы охраняемых федеральным 

законом тайн в российском уголовном судопроизводстве: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 352 с. 

176. Советский уголовный процесс. Под общей редакцией М.И. Бажанова, 

Ю.М. Грошевого. К.: «Вища школа», 1978. 471 с. 

177. Советский уголовный процесс: Учебное пособие. Под ред. И.В. 

Тиричева. М.: ВЮЗИ, 1985. 280 с. 

178. Современный словарь иностранных слов. Около 20 000 слов. Санкт-

Петербург «Дуэт», «Комета». 1994. 752 с. 

179. Старокожев О. А. Свидетель в уголовном процессе / О. А. Старокожев 

// Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2007. - № 10. - С. 85-88. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2007_10_14 

180. Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у 

кримінальному процесі : автореф. дис. ... на здобуття наук, ступеня канд. юрид. 

наук за спец. : 12.00.09. / К.: УАВС, 1996. 17 с. 

181. Стратій О. В. Психолого-правові особливості кримінального 

провадження на підставі угод: дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Нац. акад. внутр. 

справ. Київ, 2015. 226 с. 

182. Суханова Д.С. Міжнародно-правові та національно-правові презумпції 

у сфері прав і свобод людини та громадянина: порівняльно-правовий аспект : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Міжнар. гуманіт. ун-т. О., 2010. 22 с. 

183. Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія. В. В. 

Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін. ; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. 

Харків : Право, 2018. 792 с. 

184. Тарнакоп О. Г. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. 

Юристъ - Правоведъ. 2015. № 3. С. 49-52.  



204 

185. Теорія держави і права: Навчальний посібник. А.М. Колодій, В.В. 

Копєйчіков, С.Л. Лисенков та ін., за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчікова. 

К.:Юрінком Інтер, 2004. 368 с. 

186. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-

процесуального кодексу України. Науково-практичний коментар до Кримінально-

процесуального кодексу України. К.: А.С.К., 2007. 1056 с. 

187. Ткаля О. В. Правовий імунітет в Україні: загальнотеоретичне 

дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Одес. нац. юрид. акад. 

О., 2010. 20 с. 

188. Ткаля О. В. Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової 

категорії. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. 

Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; 

МОН України, ОНЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2008. Вип. 43. С. 234-243. 

URL:http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3183 

189. Ткачук О.С. Фікціх у правових позиціях судів України. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Випуск 35. 

Частина ІІ. Том 1. С. 200-203. 

190. Топчій В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання освідування і 

застосування примусу для його проведення. Міжнародний юридичний вісник: 

збірник наукових праць Національного університету державної податкової 

служби України. Вип.1 (2) 2015. С. 43-52. 

191. Третій протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради 

Європи (ETS N 28) 06.03.1959. Набрання чинності 15.03.1963. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_580  

192. Трохлюк О.П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в 

кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017. 209 с. 

193. Турман Н. О. Поняття та значення угоди про примирення у 

кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 

12. С. 273–277. 



205 

194. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 16 июля 1999 

г. № 295-З URL: http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks 

195. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 

Государственной Думой 22 ноября 2001 год URL: https://www.zakonrf.info/upk/ 

Відвідано 12.11.2018 року 

196. Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. Научно-

практический комментарий. Под ред. М.Г. Самаева – Киев: 1974. – 543 с. 

197. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона со 

вступительной статьей профессора Уве Хелльманна «Введение в уголовно-

процессуальное право ФРГ». URL: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-

ubp/frontdoor/deliver/index/ docld/6039/file/sdrs02.pdf. 

198. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. Москва: Германский Фонд 

международного правового сотрудничества и Организации безопасности и 

сотрудничества в Европе. URL: http://pravo.org.ua/files/_(l).pdf. 

199. Уголовно-процесуальное право Великобритании, США, Франции: 

Учебн. пособие. Михеенко М.М., Шибіко В.П. Киев, 1988. 187 с. 

200. Уголовный процесс России: Учебник. A.C. Александров, H.H. Ковтун, 

М.П. Поляков, С.П. Сереброва; Науч. ред. B.T. Томин. М.: Юрайт-Издат, 2003. 822 

с.  

201. Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України. Юридичний 

часопис Національної академії внутрішніх справ . 2013. № 1. С. 284-288.  

202. Ул’яновська О. Розмежування понять правової презумпції та правової 

фікції. Погляди провідних учених. Віче. 2011. № 10. С. 26-30.  

203. Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи. 

Актуальні проблеми держави і права. 2004. Вип. 22. С. 98-100.  

204. Ул'яновська О.В. Фікції в правовій системі України: автореф. дис... 

канд. юрид. наук: 12.00.01 /; Одес. нац. юрид. акад. О., 2010. 19 с. 

205. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 15 серпня 2017 року 

Справа № 311/2770/16-к URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68301692 



206 

206. Ухвала Здолбунівського районного суду Рівненської області від 31 

серпня 2018 року Справа №567/101/15-к 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76496270 

207. Ухвала слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської 

області від 17.04.2018 року. Справа № 473/2485/17 

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73553166>  

208. Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

15 червня 2018 року Справа №127/11497/18 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75430296 

209. Ухвала слідчого судді Києво-Святошинського районного суду 

Київської області від 10.12.2018 року. Справа № 369/15656/18 URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78590898 

210. Ухвала слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда 

від 18 квітня 2018 року. Справа № 404/463/18 

<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73519076>  

211. Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18 

грудня 2017 року. Справа № 522/22352/17 URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71199065 

212. Филимонова, И.В. К вопросу о понятии фикции в правовой науке. 

Известия Алтайского университета. 2004. №2. С. 77-80 

213. Філософський енциклопедичний словник : енциклопедия. НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : 

Абрис, 2002. 742 с. 

214. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. Изд. 3-е. 

С. -Пб.: Типография т-ва «Общественная Польза», 1910. 560 с. 

215. Фридрих-Кристиан Шредер, Торстен Феррел Уголовно-

процессуальное право Германии = Strafprozessrecht : пер. с нем. - 5-е изд. М.: 

Инфотропик Медиа, 2016. 304 с. 

216. Фулей Т. Свобода від самовикриття як засада кримінального 

провадження. Слово Національної школи суддів України. 2013. № 2. С. 107-115.  



207 

217. Хижна О. Р. Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерела 

доказів у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2015. № 4(3). С. 207-

212.  

218. Хижна О. Р. Суб’єкти свободи від самовикриття й права не свідчити 

проти близьких родичів і членів сім’ї. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2016. Вип. 2. С. 162-166.  

219. Хижна О. Р. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї як засада у кримінальному провадженні: дис. 

…канд. юрид. наук. 12.00.09/К., 2018. 269 с. 

220. Хомич В.М., Куница Е.В. Некоторые вопросы допустимости принятия 

судом отказа свидетеля от дачи показаний на основании статьи 27 Конституции 

Республики Беларусь. КонсультантПлюс. Беларусь. ООО «ЮрСпектр» , Нац. 

центр правовой информ. Респ.Беларусь. Минск, 2012. URL: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/187258 

221. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. 

А.С.Чайковський,О.Л. Копиленко, та інші. К.: Юрінком інтер, 2003. 656с. 

222. Циганюк Ю. В. Внутрішній системний зв’язок засади презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. Вісник кримінального 

судочинства. 2015. № 4. С. 96-102. 

223. Циганюк Ю.В. Імунітет експерта у кримінальному судочинстві під час 

допиту у суді. Криміналістичний вісник. 2018. № 2 (30). URL: 

https://dndekc.mvs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Abstracts-for-scientific-papers-

%E2%84%961-30-2019.doc.pdf 

224. Чаплинська Ю. А. Особливості проведення слідчого експерименту: 

організаційний аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 347-353.  

225. Чаплинська Ю. А. Слідчий експеримент (організаційний аспект). 

Криміналістичний вісник. 2013. № 1. С. 43-48.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/187258
https://dndekc.mvs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Abstracts-for-scientific-papers-%E2%84%961-30-2019.doc.pdf
https://dndekc.mvs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Abstracts-for-scientific-papers-%E2%84%961-30-2019.doc.pdf


208 

226. Чаплинський К. О. Актуальні питання примусового освідування. 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

2013. № 3. С. 393-398. 

227. Черемнов Д. Співвідношення категорій «презумпція» і «фікція» у 

цивільному процесуальному праві. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. 

№ 3. С. 109-112.  

228. Четвертий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети 

Ради Європи Париж, 16 грудня 1961 року від 16.12.1961. Підписання від 16.12.1961. 

Приєднання від 01.10.1996, підстава – 391/96-ВР URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_022 

229. Чорноус Ю. М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та 

удосконалення: дис.. ... кандидата юрид. наук: 12.00.09 / К., 2005. 245 с. 

230. Чумак К. Укладення угоди про примирення: підстави, зміст, сторони. 

Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4(12). С. 

186-195. 

231. Шейфер М. М. Социальный и правовой статус свидетеля и проблемы 

его реализации в уголовном судопроизводстве России : диссертация ... кандидата 

юридических наук : 12.00.09. / Самара, 2005. 235 с. 

232. Шейфер М.М. Право свидетеля на иммунитет: история возникновения 

и проблемы реализации в уголовном процессе РФ. Актуальные проблемы 

современного уголовного процесса России: межвуз. сб. науч. статей. Вып. 2 / под 

ред. В.А. Лазаревой. Самара, 2007. С. 114-126. 

233. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная 

форма. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 208 с. 

234. Шигурова Е. И. Направления совершенствования института 

свидетельского иммунитета в российском уголовном процессе. Мир науки и 

образования. 2017. № 1. С. 12. 

235. Шингарьов Д. О. Зарубіжний досвід проведення допиту слідчим 

суддею на стадії досудового розслідування. Університетські наукові записки. 2015. 

№ 2. С. 221-229. 



209 

236. Шингарьов Д. О. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час 

проведення допиту на стадії досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 223 с. 

237. Шмарева Т. А. Свидетель в российском уголовном судопроизводстве. 

Москва: Юрлитинформ, 2014. 144 с. 

238. Шмарева Т. А. Сравнительно-правовая характеристика 

процессуального статуса свидетеля в уголовном судопроизводстве России, 

Украины и Беларуси. Вестник Удмуртского университета. 2014. Вып. 3. С. 213-

217. 

239. Ярмак О. М. Окремі питання участі нотаріуса у кримінальному 

провадженні. Наше право. 2014. С. 133-138.  

240. Яцишин Н. П. Юридична термінологія як спеціалізована система 

правових понять. Термінологічний вісник : Зб. наук. пр. К.: ІУМ НАНУ. 2013. Вип 

2(2). С. 99-103. 

241. Ященко С. О. Кримінальна відповідальність за умисне невиконання 

угоди про примирення або про визнання винуватості : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 18 с. 

242. Allen M, Criminal law. London, 1991. 664 P. 

243. Ashworth A, Sentencing and Criminal Justice. 2d ed. London, Dublin, 

Edinburgh, 1995. 289 р. 

244. California Constitution. URL: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&divi

sion=&title=&part=&chapter=&article=I 

245. Case of Jalloh v. Germany. Application № 54810/00, Judgment of the 

European Court of Human rights 11.07.2006 р. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

125204> accessed 13.09.2018. 

246. Case of John Murray v. the United Kingdom. Application No. 18731/91, 

Judgment of the European Court of Human rights 08.02.1996. 

<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113045> accessed 13.09.2018 



210 

247. Case of Saunders v. the United Kingdom. Application № 19187/91), 

Judgment of the European Court of Human rights 17.12.1996. 

<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009> accessed 13.09.2018. 

248. Constitution of the state of Tennessee. URL: 

http://www.tngenweb.org/law/constitution1870.html 

249. Ewa Kruk. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jako okoliczność 

uzasadniająca odmowę zeznań w trybie art. 180 § 2 k.p.k. Studia Iuridica Lublinensia. 

2017. Т. 26 № 4. S. 25-41. URL: 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-

10_17951_sil_2017_26_4_25 

250. Federal Rules of Evidence. URL: https://www.rulesofevidence.org/table-of-

contents/ 

251. Judy Hails. Criminal Evidence. Cengage Learning/ 20 Dec. 2012 р. 624 p. 

252. Jury Instructions in Criminal Antitrust Cases, 1976-1980: A Compilation of 

Instructions Given by United States District Courts. American Bar Association, 1982. 408 

p. 

253. Locke on Real Essence. Stanford Encyclopedia of Philosophy URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/real-essence/ 

254. Łojewski K Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, 

Warszawa, Wydawnictwo prawnicze, 1970.  

255. Łojewski Kazimierz W obronie instytucji odmowy zeznań : (artykuł 

polemiczny) Palestra t. 10 №/5(101), 1966, s. 52-66 

256. Lovegrove A, The framework of judicial sentencing. A study in legal 

decision making (Cambridge 1997) 370 

257. Mitchell, Richardson P J, Thomas D A, Archbold: pleading, evidence and 

practice in criminal cases. 43d ed. London, 1994. 3656 p. 

258. Tennessee Code. URL: https://law.justia.com/codes/tennessee/2017/title-

40/chapter-17/part-1/ 

259. Texas Rules of Evidence. URL: http://texasevidence.com/ 

260. The Code of Virginia. URL: https://vacode.org/19.2/ 



211 

261. The Constitution of the State of Texas. URL: 

https://statutes.capitol.texas.gov/ 

262. The Penal Code of California. URL: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&divisi

on=&title=10.&part=2.&chapter=3a.&article= 

263. The United States Code. URL: 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title18/part5&edition=prelim 

264. The Virginia Constitution of 1971. URL: http://rpvb.org/wp-

content/uploads/2017/02/2017VAconstitution.pdf 

 

  



212 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

АНКЕТА 

Шановні колеги! 

В рамках наукового дослідження порівняльно-правового аспекту імунітету 

свідка у кримінальному провадженні надзвичайно велике значення має думка 

практиків з реалізації імунітету свідка у кримінальному процесі. 

Просимо Вас взяти безпосередню участь у вказаному дослідженні та 

пропонуємо висловити свою позицію щодо питань, сформульованих у цій анкеті. 

Будь ласка, ознайомтеся зі змістом наведених нижче запитань та варіантами 

відповідей на них. Звертаємо увагу, що, виходячи зі змісту, просимо відповісти на 

один із варіантів відповідей у кожному питанні. Номери варіантів відповідей, які 

відповідають Вашій позиції, обведіть. В анкеті допускаються виправлення – у разі 

необхідності закресліть помилково обведений варіант та позначте правильну 

відповідь. 

Звертаємо увагу, що анкетування проводиться анонімно. Його результати 

будуть використані в узагальненому вигляді. Щиро дякуємо за допомогу у 

дослідженні. 

 

1. Як Ви вважаєте, поняття «пільга», «привілей», «імунітет» 

тотожні? 

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

2. Як Ви вважаєте, поняття «імунітет» у кримінальному процесі 

означає: 

А) звільнення від обов’язку 

Б) виключення із загального права 

В) надання додаткових гарантій 

Г) все вище зазначене 

Д) відсутня вірна відповідь 

Е) Ваш варіант________________________________________________ 

 

3. Як Ви вважаєте, імунітет свідка у кримінальному процесі 

складається з: 

А) права свідка відмовитися від дачі показань у контексті реалізації свободи 

від самозвинувачення; імунітету свідків стосовно показань щодо близьких родичів 

та членів сім'ї; імунітету свідків стосовно охоронюваної законом таємниці. 
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Б) права свідка відмовитися від дачі показань у контексті реалізації свободи 

від самозвинувачення; імунітету свідків стосовно показань щодо близьких родичів 

та членів сім'ї. 

В) імунітету свідків стосовно показань щодо близьких родичів та членів сім'ї; 

імунітету свідків стосовно охоронюваної законом таємниці. 

Г) Ваш варіант________________________________________________ 

 

4. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка 

представників різних релігійних конфесій, у релігійних нормах яких відсутня 

сповідь віруючих?  

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г) Ваш варіант__________________________________________________. 

 

5. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка помічника 

та стажиста адвоката про відомості, які становлять адвокатську 

таємницю?  

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г) Ваш варіант________________________________________________. 

 

6. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка помічника 

нотаріуса про відомості, які становлять нотаріальну таємницю?  

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г)Ваш варіант________________________________________________. 

 

7. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка 

Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини з питань пояснень по 

суті справ, які закінчені або перебувають у його провадженні?  

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

8. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка судового 

експерта з питань роз’яснення висновку експерта?  

А) так 

Б) ні 

В) важко відповісти 

Г) Ваш варіант________________________________________________. 
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9. Чи доводилось у Вашій практиці зустрічатись із реалізацією 

свідком права, не давати показання та пояснення щодо себе? 

А) так 

Б) ні 

В) важко пригадати. 

 

10. Якщо такі випадки зустрічались, то чи пояснювала особа мотиви 

реалізації такого права?  

А) так 

Б) ні 

В) важко пригадати. 

 

11. Чи доводилось у Вашій практиці зустрічатись із реалізацією свідком 

права, не давати показання та пояснення щодо членів сім'ї чи близьких 

родичів? 

А) так 

Б) ні 

В) важко пригадати. 

 

12. Якщо такі випадки зустрічались, то чи пояснювала особа мотиви 

реалізації такого права?  

А) так 

Б) ні 

В) важко пригадати. 

 

13. Якщо зустрічались випадки у питаннях 9 та/або 11, то чи особа 

повністю відмовлялась від давання показань (пояснень) чи в певній частині?  

А) повністю 

Б) в певній частині 

В) по-різному 

Г) важко відповісти 

Д) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

14. Як Ви вважаєте, чи впливає на перебіг досудового розслідування 

використання свідком імунітету від давання показань? 

А) так 

Б) ні 

В) суттєво 

Г) не суттєво 

Д) важко відповісти 

Е) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

15. Як Ви вважаєте, чи впливає на перебіг судового розгляду використання 

свідком імунітету від давання показань? 
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А) так 

Б) ні 

В) суттєво 

Г) не суттєво 

Д) важко відповісти 

Е) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

16. Чи був у Вашій практичній діяльності випадок, коли свідок під час 

досудового розслідування давав показання, а під час судового провадження 

скористався імунітетом свідка? 

А) так 

Б) ні 

В) мені не відомо 

Г) Ваш варіант _______________________________________________.  

 

17. Чи вважаєте Ви за доцільне, проводити одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб, якщо перед тим одна із них скористалась 

імунітетом свідка? 

А) так 

Б) ні 

В) важко сказати 

Г) Ваш варіант________________________________________________. 

 

18. Чи вважаєте Ви за доцільне проводити будь-яку слідчу (розшукову) 

дію, спрямовану на перевірку отриманих доказів, у випадку, якщо необхідно 

залучити до участі у ній особу, яка попередньо реалізувала право відмови 

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

А) так 

Б) ні 

В) важко сказати 

Г) Ваш варіант________________________________________________. 

 

19. Чи були у Вашій практиці випадки реалізації права не свідчити 

особами, які не можуть бути допитані як свідки (відповідно до ч. 2 ст. 65 КПК 

України)? 

А) так 

Б) ні 

В) Ваш варіант_______________________________________________. 

 

20. Якщо так, то хто із нижче зазначених осіб реалізував таке право: 

А) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, юридичної особи, щодо яких здійснюється провадження, законний 

представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про 

обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи 

захисника; 
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Б) адвокати – про відомості, які становлять адвокатську таємницю; 

В) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну таємницю; 

Г) медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням 

професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне 

обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи – про 

відомості, які становлять лікарську таємницю; 

Д) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 

Е) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації; 

Ж) судді та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, 

що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків 

кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, ухвали; 

З) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в 

кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю 

в укладенні та виконанні угоди про примирення; 

И) особи, до яких застосовані заходи безпеки – щодо дійсних даних про їх 

особи; 

Й) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані 

заходи безпеки – щодо цих даних. 

 

Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе. 

21. Ваш вік: 

А) 25-35; 

Б) 36-45; 

В) 46 і старше. 

 

22. Стаж роботи: 

А) до 3 років; 

Б) 3-5 років; 

В) 6-10 років; 

Г) понад 10 років. 

 

23. Ваша посада/рід діяльності: 

А) слідчий/детектив; 

Б) прокурор; 

В) адвокат; 

Г) суддя; 

Д) інше (помічник судді, помічник адвоката і т.п.)_________________. 
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Додаток 2 

Зведені таблиці опитування суддів, адвокатів, слідчих та прокурорів 

Результати анкетування 200 респондентів 

Питання % Кількість 

1. Як Ви вважаєте, поняття «пільга», «привілей», «імунітет» 

тотожні? 

А) так - - 

Б) ні 100 200 

В) важко відповісти - - 

Г) Ваш варіант - - 

2. Як Ви вважаєте, поняття «імунітет» у кримінальному процесі 

означає: 

 

А) звільнення від обов’язку 70 140 

Б) виключення із загального права - - 

В) надання додаткових гарантій 30 60 

Г) все вище зазначене - - 

Д) відсутня вірна відповідь - - 

Е) Ваш варіант - - 

3. Як Ви вважаєте, імунітет свідка у кримінальному процесі 

складається з: 

А) права свідка відмовитися від дачі показань у 

контексті реалізації свободи від самозвинувачення; 

імунітету свідків стосовно показань щодо близьких 

родичів та членів сім'ї; імунітету свідків стосовно 

охоронюваної законом таємниці. 

30 60 

Б) права свідка відмовитися від дачі показань у 

контексті реалізації свободи від самозвинувачення; 

імунітету свідків стосовно показань щодо близьких 

родичів та членів сім'ї. 

10 20 

В) імунітету свідків стосовно показань щодо близьких 

родичів та членів сім'ї; імунітету свідків стосовно 

охоронюваної законом таємниці. 

60 120 

Г) Ваш варіант - - 

4. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка представників 

різних релігійних конфесій, у релігійних нормах яких відсутня сповідь 

віруючих?? 

А) так 80 160 

Б) ні - - 

В) важко відповісти 20 40 
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Г) Ваш варіант - - 

5.Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка помічника та 

стажиста адвоката про відомості, які становлять адвокатську 

таємницю? 

А) так 60 120 

Б) ні 33 66 

В) важко відповісти 7 14 

Г) Ваш варіант - - 

6. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка помічника 

нотаріуса про відомості, які становлять нотаріальну таємницю? 

А) так 75 150 

Б) ні 10 20 

В) важко відповісти 15 15 

Г)Ваш варіант - - 

7.Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка Уповноваженого 

Верховної Ради України із прав людини з питань пояснень по суті справ, які 

закінчені або перебувають у його провадженні?  

А) так 60 120 

Б) ні 10 20 

В) важко відповісти 30 60 

Г) Ваш варіант - - 

8. Чи варто, на Вашу думку, наділяти імунітетом свідка судового 

експерта з питань роз’яснення висновку експерта? 

А) так - - 

Б) ні 95 190 

В) важко відповісти 5 10 

Г) Ваш варіант - - 

9. Чи доводилось у Вашій практиці зустрічатись із реалізацією свідком 

права, не давати показання та пояснення щодо себе? 

А) так 100 200 

Б) ні - - 

В) важко пригадати. - - 

10. Якщо такі випадки зустрічались, то чи пояснювала особа мотиви 

реалізації такого права? 

А) так 95 190 

Б) ні - - 

В) важко пригадати. 5 10 



219 

11. Чи доводилось у Вашій практиці зустрічатись із реалізацією свідком 

права, не давати показання та пояснення щодо членів сім'ї чи близьких 

родичів? 

А) так 75 150 

Б) ні 5 10 

В) важко пригадати 20 40 

12. Якщо такі випадки зустрічались, то чи пояснювала особа мотиви 

реалізації такого права? 

А) так 95 190 

Б) ні - - 

В) важко пригадати. 5 10 

13. Якщо зустрічались випадки у питаннях 9 та/або 11, то чи особа 

повністю відмовлялась від давання показань (пояснень) чи в певній частині? 

А) повністю - - 

Б) в певній частині - - 

В) по-різному 95 190 

Г) важко відповісти 5 10 

Д) Ваш варіант - - 

14. Як Ви вважаєте, чи впливає на перебіг досудового розслідування 

використання свідком імунітету від давання показань? 

А) так 80 160 

Б) ні 3 6 

В) суттєво 10 20 

Г) не суттєво 7 14 

Д) важко відповісти - - 

Е) Ваш варіант - - 

15. Як Ви вважаєте, чи впливає на перебіг судового розгляду використання 

свідком імунітету від давання показань? 

А) так 92 184 

Б) ні - - 

В) суттєво 5 10 

Г) не суттєво 3 6 

Д) важко відповісти - - 

Е) Ваш варіант - - 

16. Чи був у Вашій практичній діяльності випадок, коли свідок під час 

досудового розслідування давав показання, а під час судового провадження 

скористався імунітетом свідка? 

А) так 78 156 
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Б) ні 20 40 

В) мені не відомо 2 4 

Г) Ваш варіант  - - 

17. Чи вважаєте Ви за доцільне проводити одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб, якщо перед тим одна із них скористалась 

імунітетом свідка? 

А) так 3 6 

Б) ні 80 160 

В) важко сказати 17 34 

Г) Ваш варіант - - 

18. Чи вважаєте Ви за доцільне проводити будь-яку слідчу (розшукову) 

дію, спрямовану на перевірку отриманих доказів, у випадку, якщо необхідно 

залучити до участі у ній особу, яка попередньо реалізувала право відмови 

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

А) так 5 10 

Б) ні 35 70 

В) важко сказати 60 120 

Г) Ваш варіант - - 

19. Чи були у Вашій практиці випадки реалізації права не свідчити 

особами, які не можуть бути допитані як свідки (відповідно до ч. 2 ст. 65 

КПК України)? 

А) так 14 28 

Б) ні 86 172 

В) Ваш варіант - - 

20. Якщо так, то хто із нижче зазначених осіб реалізував таке право? 

А) захисник, представник потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо 

яких здійснюється провадження, законний представник 

потерпілого, цивільного позивача у кримінальному 

провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку 

з виконанням функцій представника чи захисника; 

- - 

Б) адвокати – про відомості, які становлять адвокатську 

таємницю; 

- - 

В) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну 

таємницю; 

- - 

Г) медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з 

виконанням професійних або службових обов’язків стало 

відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх 

результати, інтимну і сімейну сторони життя особи – про 

відомості, які становлять лікарську таємницю; 

36 72 

Д) священнослужителі – про відомості, одержані ними 

на сповіді віруючих; 

- - 
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Е) журналісти – про відомості, які містять 

конфіденційну інформацію професійного характеру, 

надану за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації; 

- - 

Ж) судді та присяжні – про обставини обговорення в 

нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 

судового рішення, за винятком випадків кримінального 

провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, ухвали; 

- - 

З) особи, які брали участь в укладенні та виконанні 

угоди про примирення у кримінальному провадженні – 

про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в 

укладенні та виконанні угоди про примирення; 

- - 

И) особи, до яких застосовані заходи безпеки – щодо 

дійсних даних про їх особи; 

64 128 

Й) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, 

до яких застосовані заходи безпеки – щодо цих даних. 

- - 

Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе. 

21. Ваш вік: 

А) 25-35; 24 48 

Б) 36-45; 67 134 

В) 46 і старше. 9 18 

22. Стаж роботи: 

А) до 3 років; 9 18 

Б) 3-5 років; 12 24 

В) 6-10 років; 54 108 

Г) понад 10 років. 25 50 

23. Ваша посада/рід діяльності: 

А) слідчий/детектив; 25 50 

Б) прокурор; 25 50 

В) адвокат; 22 44 

Г) суддя; 20 40 

Д) інше (помічник судді, помічник адвоката і т.п.) 8 16 
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Додаток 3 

 

Пропоновані зміни до  

Кримінального процесуального кодексу України 

№ 

з/п 

Чинна редакція Пропоновані зміни 

1. 1) близькі родичі та 

члени сім’ї – чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, 

рідний брат, рідна сестра, дід, 

баба, прадід, прабаба, внук, 

внучка, правнук, правнучка, 

усиновлювач чи усиновлений, 

опікун чи піклувальник, особа, 

яка перебуває під опікою або 

піклуванням, а також особи, які 

спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають 

взаємні права та обов’язки, у 

тому числі особи, які спільно 

проживають, але не 

перебувають у шлюбі; 

Пункт 1 ч.1 ст. 3 КПК України 

після слів «особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у 

шлюбі» додати «інший з подружжя, 

якщо навіть шлюб більше не існує». 

 

2. 2) адвокати – про 

відомості, які становлять 

адвокатську таємницю; 

Пункт 2 ч.2 ст. 65 КПК України 

викласти в новій редакції: «2) адвокати, 

помічники адвокатів, стажисти та інші 

особи, які перебувають у трудових 

відносинах з адвокатом (адвокатським 

бюро, адвокатським обʼєднанням) – про 

відомості, які становлять адвокатську 

таємницю». 

3. Таке звільнення 

здійснюється у письмовій 

формі за підписом особи, що 

довірила зазначені відомості. 

Друге речення ч. 3 ст. 65 КПК 

України необхідно доповнити абзацом 

2 наступного змісту «Подання особами, 

передбаченими пунктами 1-3 частини 

другої цієї статті в установленому 

порядку та у випадках, передбачених 

Законом України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення», інформації 
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центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення, не є порушенням обовʼязку 

зберігати професійну таємницю». 

 

4. 3) нотаріуси – про 

відомості, які становлять 

нотаріальну таємницю; 

Пункт 3). ч. 2 ст. 65 КПК України 

необхідно викласти у новій редакції: « 

3) нотаріуси, помічники нотаріусів, а 

також інші особи, які мають право на 

вчинення нотаріальних дій – про 

відомості, які становлять нотаріальну 

таємницю;». 

 

5. 5) священнослужителі – 

про відомості, одержані ними 

на сповіді віруючих; 

Пункт 5) ч. 2 ст. 65 КПК України 

та викласти у наступній редакції: 

«священнослужителі (духовні особи) – 

щодо відомостей, які стали їм відомі в 

результаті конфіденційної бесіди з 

віруючим на духовну тему». 

 

6. Немає Внести зміни до ч. 2 ст. 65 КПК 

України, додавши до п. 2-1) ч. 2 ст. 65 

КПК України, такого змісту: «2-1) 

перекладач – щодо відомостей, які йому 

стали відомі під час участі його у 

конфіденційній бесіді між захисником 

та підозрюваним, обвинуваченим, 

засудженим, виправданим;». 

7.  6) журналісти – про 

відомості, які містять 

конфіденційну інформацію 

професійного характеру, 

надану за умови 

нерозголошення авторства або 

джерела інформації; 

Пункт 6) ч. 2 ст. 65 КПК України 

викласти у новій редакції: «6) 

журналісти – про відомості, які містять 

конфіденційну інформацію про 

таємницю авторства та джерел 

інформації;». 

8. Немає Частину 2ст. 65 КПК України 

доповнити п.12) наступного змісту: 

«12) працівники консульських установ 

– щодо питань, які повʼязані із 
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виконанням ними своїх функцій, чи 

надавати стосовно до їхніх функцій 

офіційну кореспонденцію і документи, 

а також щодо розʼяснення 

законодавства акредитуючої держави». 

 

9. 1. За клопотанням 

сторони кримінального 

провадження, потерпілого або 

за власною ініціативою суд має 

право викликати експерта для 

допиту для роз’яснення 

висновку. Перед допитом 

експерта головуючий 

встановлює його особу та 

приводить до присяги такого 

змісту: 

 

«Я, (прізвище, ім’я, по 

батькові), присягаю сумлінно 

виконувати обов’язки 

експерта, використовуючи всі 

свої професійні можливості». 

 

 

Частину 1 ст. 356 КПК України 

викласти у наступній редакції, 

виключивши словосполучення «для 

роз’яснення висновку»: «1. За 

клопотанням сторони кримінального 

провадження, потерпілого або за 

власною ініціативою суд має право 

викликати експерта для допиту. Перед 

допитом експерта головуючий 

встановлює його особу та приводить до 

присяги такого змісту: «Я, (прізвище, 

імʼя, по батькові), присягаю сумлінно 

виконувати обовʼязки експерта, 

використовуючи всі свої професійні 

можливості». 

10. У кримінальних 

провадженнях щодо злочинів 

проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, 

а також щодо злочинів, 

вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його 

застосування, одночасний 

допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з’ясування 

причин розбіжностей в їхніх 

показаннях не може бути 

проведений за участю 

малолітнього або 

неповнолітнього свідка чи 

потерпілого разом з 

підозрюваним. 

Абзац 4 ч. 9 ст. 224 КПК України 

викласти в наступній редакції: «У 

кримінальних провадженнях щодо 

злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, а також 

щодо злочинів, вчинених із 

застосуванням насильства або 

погрозою його застосування, 

одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх показаннях не 

може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього 

свідка чи потерпілого разом з 

підозрюваним. Такий одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних 

осіб для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх показаннях не 

може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього 



225 

свідка чи потерпілого разом з іншим 

свідком, якщо метою проведення 

такого допиту є з’ясування об’єктивної 

сторони складу злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості 

особи, а також щодо злочинів, 

вчинених із застосуванням насильства 

або погрозою його застосування». 

 

11.  1. Показання – це 

відомості, які надаються в 

усній або письмовій формі під 

час допиту підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, 

потерпілим, експертом щодо 

відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, 

що мають значення для цього 

кримінального провадження. 

Частину 1 ст. 95 КПК України 

необхідно викласти у наступній 

редакції: «показання – це відомості, які 

надаються в усній або письмовій формі 

під час допиту, або інших слідчих 

(розшукових) дій підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком, потерпілим, 

експертом щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, що мають 

значення для цього кримінального 

провадження» 

12. 3. Перед початком 

освідування особі, яка підлягає 

освідуванню, пред’являється 

постанова прокурора. Після 

цього особі пропонується 

добровільно пройти 

освідування, а в разі її відмови 

освідування проводиться 

примусово. 

Частину 3 ст. 241 КПК України, 

викласти у наступній редакції: «3. 

Перед початком освідування особі, яка 

підлягає освідуванню, пред’являється 

постанова прокурора. Після цього особі 

пропонується добровільно пройти 

освідування, а в разі відмови 

підозрюваного, обвинувачуваного та 

потерпілого освідування проводиться 

примусово». 

13. 3. Особам, які не досягли 

шістнадцятирічного віку, 

роз’яснюється обов’язок про 

необхідність давання 

правдивих показань, не 

попереджуючи про 

кримінальну відповідальність 

за відмову від давання 

показань і за завідомо 

неправдиві показання. 

Частину 3 ст. 226 КПК України 

викласти у наступній редакції: «3. 

Особам, які не досягли 

шістнадцятирічного віку, 

роз’яснюється обов’язок про 

необхідність давання правдивих 

показань, не попереджуючи про 

кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань і за 

завідомо неправдиві показання, а також 

право не свідчити проти себе, близьких 

родичів та членів сімʼї». 
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14. 2. Свідку, який не досяг 

шістнадцятирічного віку, 

головуючий роз’яснює 

обов’язок про необхідність 

давати правдиві показання, не 

попереджуючи про 

кримінальну відповідальність 

за відмову від давання 

показань і за завідомо 

неправдиві показання, і не 

приводить до присяги. 

Частину 2 ст. 354 КПК України 

викласти у наступній редакції: «2. 

Свідку, який не досяг 

шістнадцятирічного віку, головуючий 

роз’яснює обов’язок про необхідність 

давати правдиві показання, не 

попереджуючи про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання 

показань і за завідомо неправдиві 

показання, і не приводить до присяги, а 

також повідомляє про право не 

свідчити проти себе, близьких родичів 

та членів сімʼї». 
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університету імені Тараса Шевченка, виступах на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Правові реформи в Україні: Реалії 

сьогодення» (Київ, 24 листопада 2016 р.); «Стан дотримання прав людини в умовах 

сучасності: Теоретичні та практичні аспекти» (Київ, 8 грудня 2016 р.); «Актуальні 

проблеми досудового розслідування» (5 липня 2017 р.); «Національні та 

міжнародні стандарти сучасного державотворення: Тенденції та перспективи 

розвитку» (3-4 серпня 2018 р.); «Priority development directions of Ukraine and 

Poland» (19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща); «Нові завдання та напрями 

розвитку юридичної науки у XXI столітті» (Одеса, 19-19 січня 2019 р.); «Стан 

дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» 

(Київ, 22 березня 2018 р.); «Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та 

реформування», присвячена пам’яті професора Павла Заворотька» (Київ, 06 грудня 

2019 р.). 
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