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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні умови протидії злочинності вимагають 

ефективного функціонування системи кримінальної юстиції. Обумовлено це, 

передусім, зростанням професіоналізму злочинців, посиленням організаційних 

засад підготовки, вчинення та приховування злочинів; небажанням (перш за 

все пов'язаним зі страхом) громадян брати участь у розслідуванні, відмовою в 

суді від раніше наданих показань і т. і., а також організаційно-кадровими та 

іншими недоліками цієї системи органів (рівнем підготовки, плинністю кадрів, 

станом матеріально-технічного забезпечення тощо). 

Враховуючи викладене можна відзначити, що вдосконалення діяльності 

стосовно збирання й використання інформації в процесі виявлення, 

встановлення й розслідування злочинів та розгляду в судах щодо них 

кримінальних справ набуває все більшої актуальності. З іншого боку, зміни, які 

відбуваються у сучасному суспільстві і пов’язані з прийняттям нового 

Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» та інших нормативно-правових актів, вимагають 

чергового перегляду багатьох методологічних, а в більшому, праксеологічних 

положень таких споріднених наук як кримінальний процес і криміналістика. 

Зазначене пов’язане з тим, що і обсяг сучасних наукових знань невпинно 

збільшується, і не завжди узгоджено й закономірно змінюється чи 

напрацьовується нове законодавство. Це, своєю чергою, обумовлює 

необхідність вдосконалення та створення нових, більш ефективних методів 

засвоєння та практичного застосування отриманих знань. Реформування 

кримінального процесуального законодавства та його реалізація зумовили, 

зокрема, і необхідність комплексного наукового дослідження проблем 

різновидів допиту під час розгляду кримінальних проваджень у суді. 

Вагомий внесок у розробку наукових основ проведення допитів здійснили 

науковці-криміналісти та процесуалісти О. С. Александров, Л. Ю. Ароцкер, 

М. І. Бажанов, О. Я. Баєв, М. В. Бахарєв, В. П. Бахін, Д. І. Бєдняков, 
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Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, Т. В. Варфоломеєва, О. М. Васильєв, 

В. К. Весельський, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гончаренко, В. К. Гавло, Г. Гросс, 

С. П. Гришин, О. Ф. Долженков, Л. Я. Драпкін, А. В. Дулов, С. М. Дуда, 

А. В. Іщенко, Л. М. Карнєєва, М. П. Карач, Н. І. Клименко, І. І. Когутич, 

О. Ю. Костюченко, О. Н. Колесніченко, С. Л. Кисленко, А. Ф. Коні, 

Ю. В. Кореневський, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, 

Є. Д. Лук'янчиков, П. А. Лупинська, В. Т. Маляренко, Є. В. Міщенко, 

М. П. Малютін, В. Т. Нор, С. С. Ординський, М. І. Порубов, М. В. Салтевський, 

С. М. Стахівський, М. С. Строгович, В. В. Тіщенко, П. П. Тищенко, 

В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило та інші. 

Психологічні проблеми опитового спілкування у своїх роботах 

розглядали В. П. Казміренко, С. Д. Максименко, В. С. Медведєв, 

О. М. Морозов, А. В. Петровський, О. Р. Ратінов, В. В. Рибалка, В. М. Синьов, 

В. О. Татенко, С. І. Яковенко. 

З різних аспектів допиту в Україні захищені дисертації 

В. О. Коновалової (1953), О. О. Закатова (1971), B. C. Комаркова (1973), 

В. Є. Богинського (1980), М. В. Бахарєва (1981), В. А. Журавля (1983), 

В. Ю. Шепітька (1991), В. К. Весельського (1993), Є. Є. Демидової (2013). 

Однак наголосимо, по-перше, що ці дослідження були присвячені лише 

окремим аспектам допиту (особливостям допиту свідків, потерпілих, 

підозрюваних, неповнолітніх, обізнаних осіб і т. ін.), по-друге, їх окремі 

положення ґрунтувались на матеріалах, дещо віддалених від сьогоднішнього 

часу та потребують поглибленого вивчення за більш усучаснених умов, і по-

третє, вони не стосувалися специфіки судового провадження у кримінальних 

справах. Винятком із наведеного є дисертація В. М. Бабунича (2015), що була 

присвячена проблематиці хоча й судового, однак винятково, перехресного 

допиту. 

Одночасно констатуючи значний науковий доробок вчених у розробку 

слідчого і, частково, судового допиту, зауважимо, що й досі існує низка 

проблем, пов’язаних із законодавчими, теоретичними та практичними 
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аспектами, власне, різновидів судового допиту, вирішення яких потребує не 

лише теоретичного осмислення, а й практичного спрямування. Це особливо 

актуально в сенсі новацій чинного КПК України, де судовий допит частково 

оновив своє нормативне закріплення, однак часто в надмірно лаконічному за 

змістом й формально невиразному вигляді. Так, невирішеними залишаються 

питання щодо правової дефініції судового допиту, розмежування його 

різновидів, суб’єктного складу проведення окремих із них, меж застосування, 

допустимості та необхідності застосування тактичних засобів та інші. 

Дослідження сучасного стану криміналістичного забезпечення судового 

допиту в кримінальних провадженнях дозволило зробити висновок, що 

існуюча система тактичних прийомів, розроблених криміналістичною наукою, 

їх змістовне наповнення потребують подальшого аналізу, систематизації та 

доопрацювання. Це обумовлено і, як вже було зазначено, змінами вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства і суттєвим прогресом у розробці 

галузево-прикладних засобів (передусім, тактико-криміналістичних), що 

можуть уніфікувати та покращити перебіг і результативність допитів у 

судовому розгляді кримінальних справ. 

Викладені обставини й обумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження, структуру означених в ньому питань та схему їх висвітлення. 

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

Дисертація підготовлена в межах наукової теми кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана 

Франка «Криміналістичні знання та проблеми розширення меж їх 

використання» (номер державної реєстрації 0110U005709). Тему 

дисертаційного дослідження «Судовий допит: криміналістичне і процесуальне 

дослідження» було затверджено Вченою радою Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол від 37/3 від 08.03.2012 року) та 

схвалено координаційним бюро Національної академії правових наук України 

(№ 1436). 
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Мета і завдання дослідження. Метою наукового пошуку є вивчення 

правових, теоретичних основ і особливостей судового допиту та розробка 

наукових рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесуальної 

регламентації, а також тактики проведення допиту в розгляді кримінальних 

проваджень у суді. 

Для досягнення мети дослідження поставлені такі основні завдання: 

– визначити сутність, правову природу та завдання судового допиту і 

його різновидів; 

– узагальнити наукові уявлення про поняття та ознаки судового допиту; 

 –вивчити та узагальнити практику судових допитів і на цій основі 

виявити проблемні моменти тактичного забезпечення різновидів допитів у 

судовому розгляді кримінальних справ; 

– окреслити коло суб’єктів проведення окремих видів судового допиту та 

специфіку їх участі в проведенні; 

– визначити і розкрити суть тактичних прийомів судового допиту та їх 

об'єктно-ситуативну обумовленість; 

– виокремити особливості участі прокурора-державного обвинувача, 

адвоката-захисника та судді (головуючого, суддів) у підготовці та проведенні 

різновидів судового допиту. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини та діяльність, що виникають 

під час судового допиту щодо його підготовки та проведення у ході розгляду 

кримінальних проваджень. 

Предметом дослідження є судовий допит: процесуальні і криміналістичні 

аспекти. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових 

явищ і загальнонаукові та спеціальні методи, що базуються на ньому. 

Так, методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) 

використовувалися у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних 

проваджень, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до 
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предмету дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків (розділи 1, 

2, 3); моделювання − під час формування висновків до розділів і загальних 

висновків у роботі (розділи 1, 2, 3); описово-аналітичний − для тлумачення 

юридичних правових категорій, формулювання дефініцій і уточнення 

понятійно-категоріального апарату (розділи 1, 2, 3); порівняльно-правовий 

метод – під час співставлення наукових досліджень та концепцій, наявних у 

вітчизняній та зарубіжній науці, положень нормативних актів. За допомогою 

соціологічного та статистичного методів проводився аналіз та узагальнення 

емпіричної бази (кримінальних проваджень, результатів анкетування) (розділи 

1, 2, 3). 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі кримінального процесуального та 

кримінального права, криміналістики, психології, етики тощо. 

Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, 

міжнародні договори, рішення Конституційного Суду України, кримінальне 

процесуальне законодавство України, а також окремих зарубіжних країн, 

постанови Пленуму Верховного Суду України. 

Емпіричну базу дослідження складають: результати узагальнення 127 

кримінальних проваджень (в тому числі фонограм (аудіозаписів) судових 

засідань) у архівах судів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 

Львівської, Тернопільської областей за 2010-2015 рр., а також результати 

анкетування 48 прокурорів-державних обвинувачів, 40 суддів, 33 захисників, 11 

судових експертів, які представляли вищезазначені регіони держави. Також 

використано аналітичні та статистичні матеріали опублікованої судової 

практики та зведена інформація судової статистики Верховного Суду України 

за 2010-2015 рр., власні спостереження дисертантки, яка була присутня на 

більш ніж 40 судових засіданнях місцевих судів Львівської області і 

аналізувала роботу учасників судових проваджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із перших в Україні, після прийняття КПК України, монографічним 
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дослідженням теоретичних і праксеологічних аспектів судового допиту, в 

якому з позиції міжгалузевого підходу розглянуті теоретичні та прикладні 

питання різновидів допиту в розгляді кримінальних проваджень у суді, які 

розширюють наукове уявлення й доповнюють теоретичні і практичні надбання 

криміналістики та кримінального процесу. 

У результаті дослідження запропоновано низку положень теоретичного 

та практичного значення, зокрема: 

уперше: 

– сформульовано авторське визначення поняття «судовий допит» – 

судово-слідча дія, що являє собою регламентований кримінальними 

процесуальними нормами та тактично забезпечений інформаційно-

психологічний процес спілкування в судовому провадженні осіб, які беруть у 

ньому участь, спрямований на одержання, перевірку, оцінку й використання 

уповноваженими на це особами доказів та іншої інформації від допитуваного 

про відомі йому обставини, що мають значення для встановлення об’єктивної 

дійсності в кримінальному провадженні; 

– запропоновано поняття «тактика розгляду кримінальних справ у суді» – 

це одна з галузей криміналістичної тактики, що містить систему наукових 

положень та розроблюваних на їхній основі відповідних засобів (прийомів, 

рекомендацій з їхньої реалізації, операцій) організації та планування усього 

процесу розгляду кримінальних проваджень у суді, допустимого і 

раціонального збирання, дослідження й використання доказів та іншої значущої 

для судового провадження інформації судом, прокурором-державним 

обвинувачем, адвокатом-захисником з метою встановлення у ньому, відповідно 

до своєї процесуальної функції, істини; 

– розроблено дефініцію тактики судового допиту, а саме – це елемент 

судової тактики, що є сукупністю теоретичних положень і розроблених на їх 

основі рекомендацій стосовно найраціональніших тактичних прийомів, 

способів і засобів ефективної підготовки і проведення в судовому засіданні 



 

 

 

9 

прокурором-державним обвинувачем, адвокатом-захисником та суддею 

(суддями) допиту; 

– виокремлено понятійну сутність тактичного прийому судового допиту, 

зокрема – це продукт функціонування криміналістичної науки, об’єктивна 

категорія, що містить у собі рекомендації стосовно найраціональніших 

способів, дій чи лінії поведінки суб’єктів виконання допиту в його типових 

ситуаціях з метою встановлення необхідних обставин судового провадження; 

удосконалено: 

– поділ на види (класифікацію) різновидів судового допиту, а саме 

залежного від процесуального становища допитуваного в суді вирізняють 

допити: а) обвинуваченого; б) потерпілого; в) свідка; г) допит експерта. 

Залежно від вікових особливостей допитуваної особи: допит а) малолітнього; б) 

неповнолітнього; в) дорослої особи; в) особи похилого віку. Залежно від 

девіантних властивостей особи допитуваного: а) допит звичних (без девіантних 

властивостей) людей; б) допит осіб, які вчинили рецидив злочинів, в) допит 

осіб із психічними вадами, алкоголіків, наркоманів тощо; г) допит засуджених, 

що утримуються в місцях відбуття покарання; д) допит іноземців, або осіб з 

особливим регламентно-свідоцьким статусом. За послідовністю проведення: а) 

первинний; б) повторний. За обсягом з’ясування питань: а) основний; б) 

додатковий. Залежно від виду показань допитуваної особи: а) допит особи, яка 

дає об’єктивно відображуючі дійсність показання; б) допит особи, яка дає 

помилкові свідчення; в) допит особи, яка дає завідомо неправдиві показання. За 

предметом доказування: а) допит особи, яка підтверджує версію 

обвинувачення; б) допит особи, яка спростовує (заперечує) версію 

обвинувачення. За ситуацією, що склалась на допиті: а) допит у безконфліктній 

ситуації; б) допит у конфліктній ситуації;  

– поняття «перехресний допит» – це вид судового допиту, що 

здійснюється за правилами, визначеними в законодавстві та з використанням 

вироблених криміналістикою тактичних прийомів, який повинен обмежуватися, 

передусім, з`ясованими під час прямого допиту обставинами або стосуватися 
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питань достовірності показань і може бути проведений учасниками 

провадження, особистий чи процесуальний інтерес яких відрізняється від 

інтересу особи, яка виконувала прямий допит; 

– поняття і розуміння сутності шахового (одночасного), комбінованого, 

повторного і додаткового судових допитів; 

– типову програму з підготовки до проведення судового допиту, а саме: 

формування уявлення про особистісні властивості тих, кого було допитано на 

досудовому розслідуванні і чиї показання в суді матимуть принципове 

значення, про характер взаємовідносин цих осіб з іншими учасниками процесу, 

їхні інтереси та ймовірну позицію, яку вони можуть зайняти в суді; визначення 

кола, черговості та предмета допиту відповідних фігурантів кримінального 

провадження чи інших учасників судового розгляду; підготовка (бажано 

письмова) переліку конкретних запитань щодо з’ясування кожної з обставин 

предмета допиту, обміркування та запис їхньої найраціональнішої для 

сприйняття редакції тощо; 

– структуру письмового плану судового допиту та критерії його 

складання; 

– поділ на види (класифікацію) тактичних прийомів судового допиту в 

розгляді кримінальних проваджень, обґрунтування їх допустимості та значення 

у встановленні обставин; 

– тактичні (організаційні, психологічні, вербально-поведінкові та 

комунікативно-діяльнісні) рекомендації щодо підготовки адвоката-захисника, 

прокурора-державного обвинувача та суду (судді) до допиту в розгляді 

кримінальних проваджень; 

набули подальшого розвитку: 

– наукове обгрунтування доцільності застосування навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту в суді, як і інших видів запитань в інших 

різновидах судових допитів; 

– рекомендації щодо особливостей виконання судових допитів 

обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта, так само і умов застосування під 
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час їх проведення тактичних прийомів з їх диференціюванням низкою 

чинників, а саме: ставленням обвинуваченого до сформульованого в 

обвинувальному акті обвинувачення, наявністю чи відсутністю конфліктної 

ситуації, рівнем активності сторін змагального процесу, суду тощо; 

– наукові позиції стосовно сутності конфліктних ситуацій допиту 

обвинувачених, потерпілих; специфіки та змісту участі адвокатів-захисників та 

суддів у допиті обвинуваченого, потерпілого і свідків обвинувачення; 

найпоширеніших тактичних рекомендацій проведення адвокатом-захисником 

допиту свідків у суді; структури, проблемних процесуальних аспектів і 

найпридатніших тактичних прийомів допиту експерта в суді. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

сприятимуть подальшому розвитку науки криміналістики і кримінального 

процесу, розширюючи та поглиблюючи наукові положення щодо інституту 

судового допиту в розгляді кримінальних проваджень, а також можуть 

використовуватися у практичній діяльності. Сформовані у дисертаційному 

дослідженні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого розвитку 

вчення про судовий допит під час розгляду кримінальних проваджень у суді; 

– у практичній діяльності − для організаційно-методичного та 

інформаційного забезпечення діяльності суддів, прокурорів та захисників. 

Пропозиції і рекомендації, викладені у дисертації, прийняті і використовуються 

у практичній діяльності − для організаційно-методичного та інформаційного 

забезпечення діяльності суддів, прокурорів та захисників, а саме: Личаківським 

районним судом м. Львова (акт впровадження від 27 квітня 2016 р.), 

Шевченківським районним судом м. Львова (акт впровадження від 04 квітня 

2016 р.) та Надвірнянською місцевою прокуратурою Івано-Франківської області 

(акт впровадження від 01 травня 2016 р.); 

– у навчальному процесі – для підготовки фахівців юридичного профілю 

у вищих навчальних закладах. Результати дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі Львівського національного 
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університету імені Івана Франка, Львівського державного університету 

внутрішніх справ (акт впровадження від 04 квітня 2016 р.) та Прикарпатського 

юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична 

академія» (акт впровадження від 27 квітня 2016 р.) під час викладання 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Методика 

підтримання державного обвинувачення в суді». 

– у законотворчій діяльності – для вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, розглянута і обговорена на 

засіданні кафедри, яка її схвалила і рекомендувала до захисту. 

Основні положення дисертації неодноразово доповідались і 

обговорювались на наукових семінарах кафедри і були оприлюднені на шести 

науково-практичних конференціях різного формату (міжнародного, 

всеукраїнського та міжвузівського), а саме на: XVIII Регіональній науково – 

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.); XIХ Регіональній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 7-8 лютого 2013 р.); XХ Звітній науково-практичній конференції 

«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 

лютого 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Дванадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Роль права та закону в громадянському суспільстві» 

(м. Київ, 13-14 лютого 2015 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 р.) 

Публікації. Основні положення і висновки, що були сформульовані у 

дослідженні, знайшли відображення у одинадцяти наукових публікаціях, серед 

яких чотири статті – у виданнях, включених МОН України до переліку 
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наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у міжнародному 

науковому виданні, а також у шести тезах, опублікованих у збірниках 

доповідей науково – практичних конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, що 

містять у собі 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (257 

найменувань на 23 сторінках) та додатків на 28 сторінках. Повний обсяг 

дисертації становить 250 сторінок, з них основний текст – 198 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОГО ДОПИТУ 

 

1.1. Поняття, сутність, завдання та значення судового допиту 

Судовий допит – це чи не найскладніша судово-слідча дія, що має 

процесуальний, організаційний, криміналістичний, психологічний та етичний 

аспекти. Вміле проведення допиту потребує творчого застосування не лише 

закону, а й знань у галузі криміналістики, психології, педагогіки, етики та 

життєвого досвіду. 

У пізнавальному (змістовному) аспекті судово-слідча дія – це спосіб 

збирання (формування) й дослідження доказів у судовому засіданні шляхом 

здійснення регламентованого кримінальним процесуальним законом комплексу 

пізнавально-засвідчувальних і перевірочних операцій [94, С. 140]. 

Перше запитання, на яке необхідно відповісти, взявши за основу 

запропоноване визначення: як правильно називати процесуальні дії, які 

виконують під час судового провадження – слідчі, судові чи судово-слідчі? 

Правильним видається третє. Термін «слідчі» необхідно зберегти. На досудовій 

стадії такі дії йменують «слідчими (розшуковими)» не тому, що виконуються 

слідчим (їх може здійснювати і співробітник оперативного підрозділу, і 

керівник органу досудового розслідування (користуючись повноваженнями 

слідчого (п.6 ч.2 ст. 39 Кримінального процесуального кодексу України (надалі 

- КПК) , і прокурор (п. 4 ч.2 ст. 36 КПК), а тому, що вони слугують складовою 

частиною розслідування, слідства. У цьому сенсі нічого не змінюється і в 

судовому розгляді, де такі дії здійснюють у рамках судового провадження. На 

обох стадіях процесу саме «слідчі» дії спрямовані (з урахуванням відповідних 

особливостей) на збирання (формування), перевірку й оцінку (дослідження) 

доказів. Термін «судові» у словосполученні, яке аналізуємо, також необхідно 

зберегти, що дозволятиме окреслити специфіку таких дій, обумовлену 

особливостями перебігу судового розгляду. 

Називати судово-слідчі дії одним терміном «судові», як видається, 

невиправдано. Адже всі дії, що здійснюються у судовому розгляді – 
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процесуальні ( за умови, що вони передбачені КПК). Відтак термін «судові дії», 

рівнозначний термінові «процесуальні дії», не розкриває специфіку 

пізнавальної діяльності, яка також реалізується у суді. Тому, як видається, усі 

пізнавальні дії, здійснювані під час судового розгляду кримінальних справ, 

необхідно називати «судово-слідчими». Інший підхід породжуватиме лише 

плутанину, зумовлену тим, що «судові дії» є лише підмножиною 

«процесуальних дій»
1
. 

З точки зору кримінального процесу допит – це детально 

регламентований законом процес отримання та перевірки показань [186, С. 142– 

148]. Криміналістика вивчає допит з точки зору тактичних прийомів, які 

застосовуються під час його проведення, місця допиту в методиці розслідування 

з метою формування доказового матеріалу. У судовій психології допит 

розглядається як процес специфічного спілкування допитуючого з допитуваним, 

вивчає психологічні явища, пов’язані з проведенням судової (слідчої) дії, а 

також закономірності людської психіки, що проявляються у процесі допиту. 

У свій час С. О. Голунський зауважив: «Допит – це велике мистецтво. 

Навчитися вести допит можна лише на практиці. Це як будь-яке мистецтво 

потребує з однієї сторони здібностей, а з іншої – вміння та досвіду» [58, С. 12]. 

Це твердження залишається основоположним і до нині. 

Допит – це неухильне використання норм кримінального процесуального 

кодексу, криміналістичної тактики та судової психології. 

Здійснюючи злочинне пoсягання, той, хто його вчинив, крім 

матеріальних, залишaє також ідеальні сліди свого діяння-образи у свідомості, 
                                                 

1
 Саме таку ситуацію можна прослідкувати ознайомившись, принаймні з п. 11 постанови № 5 від 29 

червня 1990 р., в якому мова йде саме про судові допити та “…інші судово-слідчі дії…” (див.: Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду 

кримінальних справ і постановлення вироку: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29 червня 

1990 р., із змінами, внесеними згідно з Постановами № 3 від 4 червня 1993 р., № 12 від 03 грудня 1997 р., № 6 

від 30 травня 2008 р. //Постанови Пленуму Верховного Суду України 1985-2008: Офіц. вид./ За заг. ред. 

В. В. Онопенка, Ю. Л. Сеніна. – К.: Юридична книга, 2009. – 592 с. – С.494-501). Крім цього у п. 9 постанови № 

2 від 11 лютого 2005 р. поруч із перерахунком окремих судово-слідчих дій (допитів, проведення судових 

експертиз тощо), названо можливість суду вчинення “ інших процесуальних дій ” (див.: Про практику 

застосування судами України законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування: 

постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 р. // Постанови Пленуму Верховного 

Суду України 1985-2008: Офіц. вид./ За заг. Ред. В. В.Онопенка, Ю. Л.Сеніна. – К.: Юридична книга, 2009. – 

592 с. – С. 502-507. Тобто, чіткого розмежування між судово-слідчими діями, як складовими процесуальних 

(судових) дій, ми не прослідковуємо. 



 

 

 

16 

відбитки події у своїй пам'яті та пам’яті інших людей (відомості про зовнішність 

самого злочинця, його дії, їхні наслідки). Потерпілий, свідки-очевидці, 

співучасники вчиненого, безпосередньо злочинці, як результат цього, стають 

носіями інформації, яка є необхідною для встановлення істини у кримінальному 

провадженні. Отримання таких відомостей здійснюється, передусім, шляхом 

проведення допиту. 

Процесуальний порядок допиту, а саме судового, нажаль, без наведення 

їх поняття, регламентовано нормами КПК (ст. 224 – 226, 232, 351 – 354, 356, 490, 

491, 567). Так чи інакше, вони регулюють загальний порядок та послідовність 

допиту, допит свідків, потерпілих, підозрюваних та обвинувачуваних, 

особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб різного процесуального 

статусу, проведення допиту у режимі відео конференції тощо. Недотримання 

процесуальних правил проведення допиту є порушенням закону і тягне за собою 

недійсність проведеної слідчої чи судово-слідчої дії та недопустимість 

отриманих показань як джерела доказів. 

У процесуальній, криміналістичній та судово-психологічній літературі 

щодо визначення поняття допиту існує чимало підходів. Назагал, процесуалісти 

про допит найчастіше говорять як про слідчу дію, що полягає в отриманні від 

допитуваної особи відомостей про факти, які належать до предмета доказування 

в кримінальній справі [75, С. 116], або в отриманні слідчим показань щодо 

обставин, які мають значення в цьому провадженні [221, С. 101; 6, С. 78]. 

Зустрічаються й інші трактування, з уточненням або розшифровкою тих 

чи інших аспектів цієї дії. Наприклад, А. К. Гаврилов і С. П. Єфімічев 

визначають допит як дію, сутність якої полягає в отриманні слідчим від 

допитуваного відомостей про подію злочину, осіб, які його вчинили, характер і 

розмір шкоди, причини та умови, які спонукали до злочину і сприяли його 

вчиненню, а також про інші обставини, що мають значення для встановлення 

істини [34, С.108–109; 210, С. 108–108]. 

 Ю. К. Орлов звертає увагу на те, що допит полягає в отриманні не просто 

показань, а усних показань. Допит свідка, на його думку, є найпоширенішою 
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слідчою дією. Він полягає в отриманні від свідка усних показань про будь-які 

суттєві обставини [179, С. 98]. 

М. І. Порубов у главі підручника криміналістика, присвяченому тактиці 

допиту, зазначаючи, що допит є способом отримання доказової інформації, 

вперше визначив його сутність як «слідчої та судової дії, яка полягає в 

отриманні органом досудового розслідування та судом у відповідності з 

правилами, встановленими процесуальним законом відомостей від допитуваного 

про відомі йому факти, що входять у предмет доказування» [190, С. 249]. 

Це трактування, на наш погляд, відповідає вимогам сутності допиту, в 

якому виокремлено основну ознаку допиту – досягнення бажаного результату за 

допомогою тактичних прийомів. Але і це, на нашу думку, не охоплює усіх ознак 

допиту взагалі, і судового, зокрема. 

Недоліком цього визначення є його спрощеність, тому що допит це не 

пасивне отримання інформації, це активна діяльність осіб, які беруть у ньому 

участь. Також, не можливо не звернути увагу на те, що автор обмежує предмет 

допиту лише тими фактами, що відносяться до предмету доказування у 

провадженні (справі). 

В. О. Коновалова зазначає, що предмет допиту визначається двома 

чинниками: переліком обставин, що підлягають з'ясуванню в справі, і даними, 

які повинні бути відомі або можуть бути відомі особам, що пов’язані з подією 

злочину (свідкам, обвинуваченим, потерпілим та ін.) [113, С. 6]. Так, предметом 

допиту є ті обставини, які входять до предмету доказування, але також інші 

обставини, що можуть надати допомогу у всебічному, повному та об’єктивному 

кримінальному провадженні та встановленні істини. 

У криміналістичній літературі за останні роки поняття допиту 

визначається як процесуальна (слідча чи судова) дія, яка полягає в отриманні 

свідчень (інформації) про обставини, що стали предметом кримінального 

провадження осіб, що виступають по справі, причини та умови, які сприяють 

вчиненню та прихованню злочинів[246, С. 23; ]. 



 

 

 

18 

У цілому погоджуючись з таким підходом визначення сутності допиту, 

окремі автори вносять в нього деякі корективи. Так, О.Я. Баєв вважає, що немає 

потреби обмежувати допит лише фактами, що входять в предмет доказування у 

справі. На його думку, в предмет доказування повинні входити не лише 

обставини, визначені у відповідній статті процесуального кодексу, а й так звані 

проміжні, доказові факти та обставини. Автор визначає допит як судову (слідчу) 

дію, що полягає в отриманні від допитуваного свідчень про факти та обставини, 

що мають чи можуть мати значення для розслідування чи розгляду судом 

кримінальної справи та фіксації їх у встановленій процесуальній формі[15, 

С.180]. Вважаємо, що таке уточнення відображає не лише завершальну мету 

допиту, яка охоплюється предметом доказування у справі, а й проміжну, 

локальну мету, яка сприяє досягненню основної. 

Однак і це визначення містить недолік. У ньому, як видається, по-перше, 

не відображено специфіку показань як співбесіди, розповіді про обставини 

кримінального провадження, а надано цій розповіді лише кримінальну 

процесуальну форму доказування. Саме тому, С.В. Шумилін цілком правильно 

зазначає, що сутністю допиту є «…свідчення, які в подальшому можуть бути 

використанні з метою доказування у кримінальній справі» [250, С. 451]. По-

друге, такий підхід не розмежовує показання свідка, потерпілого і, наприклад, 

показань експерта. Адже, в показаннях цих учасників кримінального 

провадження не відображаються безпосередньо події злочину, лише містяться 

пояснення про природу явищ, методику проведеного дослідження, ступінь 

достовірності зроблених висновків і т.д. Це пов’язано з тим, що закономірності 

допиту в науці криміналістики, як внутрішні об’єктивні суттєві взаємозв’язки 

цього соціального процесу, якщо і розглядаються, то лише з точки зору 

сприйняття інформації, формування показань, їх достовірності, але не з позиції 

сутності допиту як правового інституту. 

Інші автори, визначаючи поняття допиту, розглядають його як процес 

отримання показань від особи, яка володіє відомостями [27, С. 25], або як спосіб 

отримання інформації від особи, яка викликана для давання показань, про 
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обставини розслідуваної події [258, С. 5]. Проте, такі визначення не розкривають 

специфіки зазначеного процесу, особливо обумовленого судовим розглядом. 

Загальною закономірністю допиту є те, що з пізнавальної точки зору 

показання обвинувачених, потерпілих, свідків мають багатоступеневе 

відображення події злочину, по-перше, це відображення фрагменту події в 

пам’яті допитуваного, по-друге, це бачення суддею (прокурором-процесуальним 

керівником чи державним обвинувачем, адвокатом-захисником) поданої 

інформації про цю подію. 

Ще один підхід позиціонує допит як специфічну форму спілкування 

допитуючого та допитуваного. А. В. Дулов розглядає допит як заздалегідь 

прогнозоване та плановане формалізоване спілкування допитуючого з 

допитуваним, під час якого здійснюється регульований законом вплив на 

розумову, емоційну та вольову сферу останнього з метою отримання від нього 

повної та правильної інформації про відомі йому події, факти, відносини [70, С. 

309]. Це визначення хоча і має описовий характер, проте відображає сутність 

такої дії як допит. Хоча необхідно звернути увагу на те, що таке спілкування 

здійснюється не лише між слідчим та допитуваним, але й між іншими 

учасниками, які беруть участь у допиті. 

К. В. Пронін, не дискутуючи щодо загальнотеоретичного розуміння 

винятково судового допиту, все ж звертає увагу на необхідності розмежування 

понять цього різновиду допиту, що проводиться в кримінальному процесі та 

криміналістиці. Він вважає, що допит у процесуальному значенні – дія, що 

включає особисте вербальне спілкування слідчого, прокурора, судді з 

допитуваним та проходить у чіткій процесуальній формі, має на меті отримання 

свідчень про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. А в криміналістиці поняття допиту, в тому числі і судового, на 

думку автора, не обмежується лише вербальним спілкуванням. Потрібно 

враховувати і те, що спілкування між допитуючим і допитуваним проходить і на 

невербальному рівні – міміка, жести, інтонація, тон голосу, моторика. Адже, все 

це має суттєвий вплив на результат допиту, передусім, судового [197, С. 309]. 
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Видається, що в ході допиту необхідно враховувати як об’єктивні так і 

суб’єктивні чинники впливу на процес сприйняття за такими психічними 

властивостями особистості як тип і ступінь розвитку мислення, розвиток усного 

мовлення тощо, оскільки проходить переробка (сприйняття, запам’ятовування і 

відтворення) інформації, з’являються особливості відображення тих чи інших 

предметів, явищ. Особливо це простежується зі сторони допитуваного саме в 

умовах судового допиту (про що ще йтиме мова в іншій частині нашого 

дослідження). 

Як правильно відзначає А. К. Гаврилов, за визначення сутності допитів, як 

різновидів слідчих дій, можна помітити дві їх сторони – пізнавальну й 

нормативну. Перша з них представлена, зокрема, такими прийомами пізнання як 

спостереження, опитування, опис, а друга виражена в детальній законодавчій 

регламентації правил та умов їх провадження [210, С. 6]. 

Що ж стосується судового розгляду, то в цій стадії процесу допитувану 

особу можуть спонукати до давання показань не лише обвинувач або суд, але й, 

безпосередньо, обвинувачений, його захисник, потерпілий та інші учасники 

судового розгляду. Отож, з погляду закону, допит (як досудовий, так і судовий), 

є самостійним способом і збирання, і перевірки доказів. Зобов'язуючи слідчого, 

прокурора, а також частково і адвоката-захисника та суд перевіряти докази, 

законодавець пропонує, у який саме спосіб вони повинні здійснювати це 

збирання та перевірку. 

Судовий допит як спосіб збирання і перевірки доказів має свої норми та 

прийоми, що можуть бути охарактеризовані як засоби отримання доказів 

(процесуальними, тактичними, психологічними). Зважаючи на зазначене про 

судовий допит можна говорити як про самостійний спосіб отримання відомостей 

про обставини досліджуваної події, що характеризується своєю специфікою з 

отримання та фіксації відповідних відомостей, проведення яких у рамках 

кримінального провадження належне до повноважень суду. 

У літературі поряд із засобами доказування йдеться також про засоби 

кримінальної процесуальної діяльності, розуміючи під останніми певну 
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сукупність (систему) взаємозалежних кримінальних процесуальних дій, які 

застосовуються для досягнення її мети і завдань, процесуальні форми 

доказування, заходи процесуального примусу, розгляд скарг і заяв, клопотань, 

прийняття процесуальних рішень [68, С. 3–13]. 

Отож, судовий допит – це процес формулювання і дослідження у суді 

процесуального джерела доказів – показань, та формування на цій основі 

внутрішнього переконання суду (суддів) щодо досліджуваної у суді події, її 

обставин та інших питань, що мають значення для правильного вирішення 

кримінального провадження. Його можна і потрібно розглядати не лише як 

судово-слідчу дію, як один з передбачених законом способів збирання, 

перевірки та оцінки доказів, а з різних боків: як інститут кримінального 

процесуального права та криміналістичну категорію; як одне з повноважень 

прокурора-державного обвинувача, адвоката-захисника і суду; як одну з форм 

здійснення кримінальних процесуальних функцій у судовому розгляді; як один з 

передбачених законом та розроблених криміналістикою способів викриття осіб, 

винних у вчиненні злочину; як процесуальний спосіб формування показань; як 

спосіб захисту обвинуваченим від обвинувачення; як спосіб захисту власних 

прав і законних інтересів потерпілим від злочину та свідком. 

Для адвоката-захисника та суду, судовий допит є способом отримання 

показань від допитуваних осіб, а для прокурора-державного обвинувача, крім 

цього, ще й одним із способів викриття обвинувачених у вчиненні злочину. Для 

обвинуваченого судовий допит є формою реалізації таких прав, як право давати 

показання, подавати відводи, клопотання, скарги, тобто способом захисту від 

сформованого обвинувачення. Зокрема, участь у допиті дає змогу їм пізнавати 

напрями діяльності відповідних посадових осіб. Для потерпілого від злочину він 

є формою реалізації права на давання показань, подавати клопотання та відводи, 

скарги, тобто способом захисту власних інтересів тощо. 

У судовій практиці судовий допит уже давно став способом нейтралізації 

тих чи інших порушень закону та заповнення прогалин, допущених під час 

складання протоколу слідчої (розшукової) дії. Так, широко практикуються 
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судові допити понятих, слідчого, спеціаліста, судового експерта й інших осіб, 

які брали участь у проведенні тієї чи іншої так званої досудової чи згодом і 

судової процесуальної дії, про обставини, пов'язані з дотриманням 

встановленого законом порядку проведення слідчої (розшукової) чи судово-

слідчої дії, правильності записів, що містяться в протоколі, й усунення недоліків 

протоколу тощо. 

Аналіз 127 кримінальних справ та проваджень про вбивства, вимагання, 

шахрайства, одержання неправомірної вигоди тощо, розглянутих судами 

Львівської області та міст Львова, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Закарпатської, Волинської областей упродовж 2010-2015 рр., свідчить про те, 

що в 60 % випадків у суді допитувалися поняті або один з них, а в 2 % випадків 

– слідчі (Додаток А, п.1.1). 

У літературі допит понятих та інших учасників слідчої (розшукової) дії 

для підтвердження правильності протоколів цих дій визнається повністю 

законним. Зокрема, існує думка, відповідно до якої за сумнівності протоколів, 

якщо допитуваний розповідає про умови своєї особистої участі у проведенні 

слідчої (розшукової) дії (чи перебував він увесь час у кімнаті, що обшукується, 

чи бачив, як витягають речі зі схованки), про участь у слідчій (розшуковій) дії 

інших осіб (чи був присутній підозрюваний під час огляду та на яких саме 

етапах, чи пояснював слідчий права учасникам огляду чи обшуку), а також 

підтверджує або спростовує записи в протоколі, його показання повністю 

припустимі. 

Однак, заповнювати за допомогою понятого недоліки протоколу слідчої 

(розшукової) дії та підтверджувати за допомогою його показань те, що не 

записано в протоколі – неприпустимо. Показання осіб, які були присутніми під 

час проведення слідчої (розшукової) дії з офіційною метою (показання слідчих, 

понятих, співробітників поліції (міліції), спеціаліста тощо) можуть слугувати 

лише засобами спростування або підтвердження правильності записів, що 

містяться в протоколі [183, С. 56–57]. З наведеною думкою складно не 

погодитися. Інше означало б, що вся доказова база у кримінальних 
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провадженнях (справах) може бути зведена до набору показань слідчого, 

понятих і співробітників оперативних підрозділів тощо, які сприяли слідчому в 

проведенні відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Такої ж точки зору дотримувався Л. Ю. Ароцкер. Вважаючи судовий 

допит «…основною процесуальною судовою дією…» [11, С. 22], зазначав, що 

«допит в суді, як і на попередньому слідстві, будучи способом отримання 

доказів, є найважливіший процесуальний засобом встановлення фактичних 

даних, які мають доказове значення» [9, С. 3]. З ним в абсолюті погоджується 

М. І. Порубов, який, у свою чергу, стверджував, що «… в цьому сенсі допит – 

обов’язкова судова дія» [188, С. 281]. 

А. Б. Соловйов, аналізуючи значення та завдання судового допиту, пише: 

«… допит є найпоширенішою судово-слідчою дією, яка неодноразово 

проводиться у кожній з кримінальних справ, а на його результати-свідчення є 

численні посилання як в обвинувальних висновках, так і вироках» [217, С. 9]. 

Це підтверджують С. К. Пітерцев і О. О. Степанов, які зазначають, що в 

середньому близько 66% протокольних матеріалів кримінальної справи 

складають саме протоколи допиту [185, С. 9]. До аналогічного висновку дійшли 

і ми за результатами виконаного вивчення нами 127 судових кримінальних 

справ (Додаток А, п. 4-5). 

Отже, значення судового допиту полягає в тому, що цей засіб є 

ефективним, поширеним, важливим і вагомим серед інших судово-

процесуальних, передусім, судово-слідчих дій. Судовий допит є важливим і 

дієвим інструментом збиранням, перевірки, конкретизації та оцінки необхідної 

для правильного вирішення кримінального провадження інформації. Він 

реалізується у спосіб отримання в суді показань від осіб, які володіють 

відомостями про обставини кримінальної справи, що підлягають встановленню 

судовим розглядом. І цей спосіб не обмежується лише процесом озвучення 

показань допитуваної в суді особи. 

Сутність судового допиту полягає в розпитуванні допитуваної особи, 

даванні нею усних показань (у формі вільної розповіді чи відповідей на 
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поставлені запитання), сприйнятті (вислуховуванні) показань суб'єктом, який 

процесуально чи ситуативно визначено проводить відповідний різновид (етап чи 

фазу) судового допиту. 

Судовий допит як діяльність, як самостійна судово-слідча дія – це 

сукупність відповідно передбачених законом дій прокурора-державного 

обвинувача, адвоката-захисника та суду, а також інших учасників судового 

розгляду та самої допитуваної особи (свідка, потерпілого, обвинуваченого, 

експерта) стосовно: а) передавання відомостей допитуваною особою, тобто 

давання нею показань та їх отримання (сприйняття й з'ясування, за необхідністю 

– залучення до участі в допиті перекладача або фахівця) особою, яка проводить 

судовий допит; б) поставлення запитань допитуваній особі з метою її 

спонукання до поповнення показань, що даються нею, або доповнення висновку 

експерта; в)застосування аудіозапису, відеозапису під час проведення цієї 

судово-слідчої дії та ін. 

Пізнавальну сутність судового допиту характеризує різний набір методів 

(способів і прийомів) пізнання, які застосовуються у його ході. Це, передусім, 

спостереження, порівняння, вимірювання, моделювання, експеримент, бесіда, 

опис. Провідним прийомом пізнання під час судового допиту є, власне, метод 

бесіди, тобто поставлення перед допитуваною в суді особою завдання із 

повідомлення нею інформації, яка має значення в справі. Саме це дає змогу 

отримати вербальну інформацію, яка до моменту її передавання існує в пам'яті 

людини у вигляді наочних образів і під впливом розпитування трансформується 

допитуваним у словесне повідомлення (опис) [239, С. 5–18]. 

Стосовно здійснюваного у судовому допиті спостереження за поведінкою 

допитуваної особи, то воно, на наш погляд, може бути охарактеризоване в 

судовому дослідженні швидше не як спосіб отримання показань, а як одна з 

необхідних важливих умов правильної оцінки результатів відповідного 

різновиду допиту. Звичайно, результати спостереження за поведінкою 

допитуваної особи дають можливість певною мірою скорегувати тактику 
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проведення судового допиту. Однак, спостереження за допитуваним необхідне, 

насамперед, для правильної оцінки одержуваних показань. 

Разом з тим, необхідно відзначити, що актуальною сутністю судового 

допиту, крім іншого вже озвученого, є відображення в ході його проведення 

відомостей про події чи факти, яке характерне для багатьох інформаційних 

взаємозв’язків, що складають основу таких видів суспільно-громадської 

діяльності як, наприклад, журналістика та інші галузі масової інформації, 

політичної діяльності. 

Особливими відмінностями, які виокремлюють судовий допит від інших 

інформаційних процесів, як зазначається в криміналістичній теорії є проведення 

його в особливій процесуальній формі та уповноваженим на те державою 

спеціальним суб’єктом в рамках досліджуваного в суді кримінального 

правопорушення. На нашу думку – це дві основні ознаки, що вирізняють допит 

як на досудовому слідстві, так і у суді від таких інформаційних взаємодій як 

співбесіди, опитування, інтерв’ю і т.д. 

Окремі автори, зачіпаючи проблему судового допиту, відзначають, що він 

«…є способом отримання судом відомостей про фактичні обставини 

кримінальної справи, яка розглядається, від осіб, яким ці обставини можуть 

бути відомі або в результаті особистого спостереження, або опосередкованим 

шляхом з вказівкою джерела своєї обізнаності» [173, С. 186]. Відмінність цього 

визначення полягає в тому, що в ньому враховується лише роль суду, який, на 

думку автора цих рядків, отримує від допитуваних осіб відомості про фактичні 

обставини справи. Проте, таке розуміння проблеми допиту, де враховується 

винятково роль суду, є, на наш погляд, не зовсім правильним, оскільки допит в 

суді проводиться не лише суддею, але і сторонами, що беруть участь в 

судовому засіданні. 

Саме тому, В. Ю. Шепітько конкретизує судовий допит як поширену 

процесуальну дію під час судового провадження. На його думку, – це складний 

та багатосуб’єктний процес спілкування між особами, які беруть у ньому участь. 
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Таке спілкування здійснюється гласно та відкрито. Це – процес обміну 

інформацією, процес взаємодії, взаємосприйняття учасників[245, С. 94]. 

Передусім зазначимо, що судовий допит називається судовим внаслідок 

того, що виникає на певній стадії кримінального провадження, а саме під час 

судового розгляду. Слідчою дією він є, як вже було згадано, у зв'язку з тим, що 

метою його проведення є отримання, перевірка, оцінка й використання доказової 

інформації. Діям, здійснюваним під час допиту, притаманно чимало ознак, 

власне, слідства. Відтак, характеристика цієї дії як судової вказує на стадію, а як 

слідчої-на характер дій. 

На завершення в щойно означеному контексті доцільно, як видається, ще 

раз підкреслити, що допит як процес, притаманний і судовому розгляду 

кримінальної справи, і досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень 

має спільні та відмітні ознаки. Власне, вони також суттєво обумовлюють 

поняття і сутність судового допиту. Йдеться, передусім, про публічність 

судового допиту, його короткочасність, віддаленість у часі від події злочину, 

раптовість, відсутність попереднього знайомства обвинувача (судді) з 

допитуваними в суді особами тощо[185, С. 14]. 

Як наслідок, судовому допиту притаманні особливості, а саме: 

1) розширене коло учасників судового допиту; 2) ускладнений інформаційний 

обмін між учасниками допиту; 3) особлива роль судді як регулятора 

інформаційного обміну; 4) повторюваність показань, що повідомляються 

(повторне відтворення); 5) змагальний характер судового допиту; 6) складність 

рефлексивного управління учасниками судового допиту; 7) гласність, 

відкритість: допит веде не одна особа, а низка учасників процесу; 8) ті, що 

допитують, як правило, ознайомилися з раніше даними на досудовому слідстві 

показаннями тощо [245, С. 94]. 

Серед головних завдань судового допиту виправдано, крім іншого, 

розглядати бажання отримати нову, раніше не відому, інформацію щодо 

обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердити чи 

спростувати вже відому, але ще не підтверджену інформацію. Досягнення цих 
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завдань забезпечується ретельною підготовкою до проведення допиту, 

застосуванням відповідних тактичних прийомів, дотриманням загальних правил 

проведення допиту, а також дотриманням етичних норм. 

Показання у суді про одні й ті самі обставини кримінального 

провадження можуть містити елементи новизни, обумовлені індивідуальним 

сприйняттям особою подій, що відбувалися. Якщо ж показання допитуваного 

суперечать свідченням отриманим від попередньо допитаних осіб, то у 

порівнянні з останніми вони містять нову інформацію у справі, що потребує 

додаткової перевірки на достовірність [185, С. 8]. 

У предмет допиту також входить встановлення обставин, що сприяють 

перевірці отриманих показань у процесі допиту чи після його закінчення, а 

також перевірка інших доказів у справі. Так чи інакше, передусім і завдяки 

судовому допиту можливо належно з’ясувати обставини, що входять у предмет 

доказування; піддати аналізу докази, що стосуються кримінального 

провадження; порівняти отримані відомості із вже наявними у матеріалах 

кримінальної справи.  

Судовий допит умовно складається з декількох основних етапів, 

принаймні, вільної розповіді допитуваного та відповідей допитуваного на 

запитання обвинувача, потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їхніх представників, захисника, обвинуваченого, суддів (судді) 

[245, С. 94]. Такий порядок є цілком правильним, оскільки вільна розповідь 

сприяє повному відтворенню обставин, дозволяє повністю викласти певні 

відомості. Коли допитуваний не може вільно повідомити усі відомі йому 

обставини справи (малолітній або неповнолітній свідок, потерпілий, 

обвинувачений), судовий допит проходить лише у формі запитань-відповідей. 

Хоча є науковці, які, як на нас, дещо помилково заперечують можливість 

«вільної розповіді допитуваного», оскільки це, як вони вважають, не 

передбачено КПК [125, С. 63–73]. Не вдаючись у деталі цієї дискусії, оскільки 

вона існувала і за часи попереднього КПК України 1960 року, в якому також не 

було передбачено питання етапності допиту взагалі і судового зокрема, як і 



 

 

 

28 

наявності в робочій стадії допиту етапу вільної розповіді, все ж зазначимо 

наступне. Переважна більшість дослідників цього питання, як і слідча та судова 

практика, засвідчують цілковиту доречність копитової «вільної розповіді». 

Адже словами: «Що вам відомо (що можете повідомити) про обставини 

кримінальної справи (кримінального провадження) розпочинають чи не 100 % 

всіх різновидів основних (первинних, головних) допитів як на досудовій, так і 

судовій стадії цього провадження». Не надавши можливості допитуваній особі 

вільно, без штучних зупинок тощо викласти своє бачення предмета судового 

дослідження чи інших дотичних до нього обставин і т. і., неможливо 

налаштувати цю особу на давання повних і правдивих показань. До 

аналогічного висновку дійшли і ми за результатами виконаного нами вивчення 

судових кримінальних справ, а також проведеного анкетування практичних 

працівників (Додаток А, п. 6 і Додаток Б і В, п.п. 6). 

Головними ж ознаками судового допиту є те, що цей різновид судово-

слідчих дій: зовні відображений у процесуальній формі реалізації кримінального 

процесуального законодавства з відпрацьованою процедурою загальних, в тому 

числі криміналістичних, положень проведення та фіксації цієї судово - слідчої 

дії; ґрунтується на взаємодії двох основоположних засад (закономірностей) 

судового розгляду – публічності та змагальності, що породжують складну 

тактику взаємодії учасників допиту; проходить у формі відображення судом 

відтвореної у свідомості допитуваної особи доказової та орієнтуючої інформації; 

має завдання отримати та закріпити докази речовою та вербальною формою 

спілкування між учасниками допиту. Його предметом виступає механізм 

вчинення кримінального правопорушення та обставини, що підлягають 

доказуванню (встановленню судовим розглядом). 

Психологічний процес спілкування між учасниками допиту у суді має 

біосоціальну природу, та включає у себе цілу низку соціальних, біологічних і 

психічних закономірностей, що визначають складну структуру взаємодії, 

комплекс тактичних засобів (прийомів, комбінацій) для досягнення істини в 

умовах змагальності сторін під час розгляду справи у суді. Судовий допит 
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реалізує, передусім, методи переконання, але за необхідності – допускає й 

відповідне використання державного примусу. 

Отже, за своєю сутністю і з урахуванням вищезазначених аспектів 

судовий допит – це судово-слідча дія, є регламентованим кримінальними 

процесуальними нормами та тактично забезпеченим інформаційно-

психологічним процесом спілкування в судовому провадженні осіб, які беруть у 

ньому участь і спрямованим на одержання, перевірку, оцінку й використання 

уповноваженими на це особами доказів та іншої інформації від допитуваного 

про відомі йому обставини, що мають значення для правильного вирішення 

кримінального провадження; 

Видається, що запропонована дефініція містить необхідну сукупність 

диференціюючих ознак, власне, судового допиту. А саме, що це – судово-слідча 

дія як підвид процесуальної дії, адже регламентована кримінальними 

процесуальними нормами. Вона є судовою дією – здійснюється під час судового 

провадження. Судовий допит проводиться лише уповноваженими КПК особами 

– відповідними учасниками судового провадження. Він спрямований на 

одержання, перевірку, оцінку й використання доказів у спосіб реалізації 

специфічного інформаційно-психологічного процесу спілкування в судовому 

провадженні осіб, які беруть у ньому участь. Судовий допит безпосередньо 

спрямований на формування, опрацювання й використання доказів, з метою 

правильного вирішення кримінального провадження. Результативність та 

ефективність судового допиту в межах передбаченої у законі процесуальної 

форми, а також складну взаємодію його учасників забезпечує розроблений 

криміналістикою комплекс тактичних засобів. 

Від умілого проведення в суді допитів чи не найбільше залежить 

постановлення (ухвалення) законного, обґрунтованого, вмотивованого й 

справедливого судового рішення (вироку чи судової ухвали вироку). Саме в 

цьому, крім іншого, виправдано вбачати найактуальніше значення і завдання 

судового допиту. 
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1.2. Логіко-психологічні основи судового допиту 

Враховуючи, що допит – це, як вже було зазначено, пізнавальний процес, 

його проведення вимагає від особи, яка проводить допит значних 

інтелектуальних, організаційних, вольових зусиль. У результаті отриманих 

показань та їхньої належної оцінки суд встановлює об’єктивну істину
1
 у 

кримінальному провадженні. Щоб установити таку істину, допит необхідно 

проводити так, щоб одержати якнайбільше інформації про досліджувану подію. 

Це досягається тоді, коли допит проводиться відповідно до закону, спираючись 

на досягнення психології та спеціальні тактичні прийоми. 

Як вже було зазначено КПК визначає лише загальну процедуру судового 

допиту ( статті 351 – 354 КПК). Звичайно, що відступ від закріплених Законом 

правил неприпустимий за жодних обставин. Однак дотримання процесуальних 

правил – це лише передумова успіху допиту у сенсі одержання від 

допитуваного вичерпної і достовірної інформації. 

За допомогою логічно поставлених запитань можна тактично правильно 

провести допит у суді. 

У філософській літературі запитання розглядають як одну з форм думки. 

П. В. Копнін відзначає своєрідність запитання, яке полягає в тому, що в ньому 

не повідомляється вже завершена думка, а виражається бажання спонукати 

співрозмовника до повідомлення чи розвитку певного міркування. Автор подає 

різноманітні форми і функції запитань, розкриваючи різний характер запитань, 

                                                 
1
 На сьогодні у теорії кримінального процесу існує три концепції розуміння істини: концепція 

об’єктивної істини, концепція процесуальної (формальної істини) та конвенційна концепція істини. Не 

звертаючи окремої уваги на кожну з концепцій окремо, варто відзначити, що істиною у змагальному 

кримінальному процесі розуміють те, що встановив суд у результаті розгляду справи з відповідною 

вірогідністю, за відсутності розумних сумнівів для протилежного висновку. Під об’єктивною істиною 

розуміють таку сукупність знань про дійсність, яка правильно її відображає і не залежить від свідомості 

суб’єкта пізнання. Є науковці, які вважають, що встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі є 

неможливим унаслідок особливостей людського пізнання, яке не може бути позбавлене людського фактору 

(див.: Павлишин А.А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини в кримінальних справах / А.А. 

Павлишин // Вісник прокуратури. – 2011. № 4. – С. 75 – 82). Ми ж поділяємо підхід тих, хто вважає, що “…суд 

має своїм рішенням (вироком, ухвалою) встановити істину - пізнати у відповідності з дійсністю обставини 

справи, і лише на цій основі визнати обвинуваченого винним та призначити йому покарання, чи визнати його 

не винуватим, а також вирішити інші питання. Необхідність (вимога законодавця) встановлення у кримінальній 

справі істини щодо обставин вчиненого злочину - це положення, яке визначає зміст фактично всієї діяльності 

суб’єктів кримінального процесу на всіх його стадіях “ (див.: Нор В.Т. Істина у кримінальному судочинстві: 

ідея, догма права, реалізація // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 

2010. - № 2. - С. 1 – 14). 
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він відзначає специфіку нейтральних запитань, коли допитуючий рівноцінно 

вимагає стверджувальної чи негативної відповіді. Змінюючи інтонацію, це 

запитання може стати припущенням, що вимагає підтвердження, чи 

риторичним, що втрачає форму запитання, зберігаючи лише емоційність[115, С. 

217–226]. 

Цікавий аналіз логічної сторони запитання наведено В. В. Заболотним. 

Він відзначає, що запитання є такою формою думки, в якій підкреслюється і 

значення предмету й незнання певних його сторін або його зв’язків з іншими 

предметами: причинних, кількісних, часових та інших [76]. 

За свої цільовим призначенням запитання диференціюють на основні, 

доповнюючі, уточнюючі, нагадувальні та контрольні. Наразі констатуємо, що 

постановка навідних запитань під час прямого допиту в суді забороняється. 

Після прямого допиту протилежній стороні кримінального провадження 

надається можливість перехресного допиту свідка (потерпілого). Під час 

перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання (ст. 352,353 КПК). 

Логічна і психологічна неспроможність навідних запитань полягає в тому, що 

вони містять в собі відповідь або підказку на поставлене запитання 

допитуваному. 

Доповнюючі запитання ставляться для з’ясування фактів, що були 

пропущені допитуваним під час вільної розповіді у суді. В. О. Коновалова та 

А. М. Сербулов вважають, що метою таких запитань є з’ясування обставин, які 

на думку суду, відомі чи можуть бути відомі допитуваному. Немає сенсу 

думати, що доповнюючі запитання є наслідком невмілого проведення допиту 

або що їх можна уникнути, якщо скеровувати вільну розповідь допитуваного в 

потрібне русло. Такі запитання можуть бути поставлені допитуваному в тому 

випадку, коли він повідомив, на думку допитуючого, не про всі обставини, що 

можуть бути йому відомі [110, С. 14]. На підтвердження цих слів можна 

звернутись до матеріалів гучної кримінальної справи, що слухалась упродовж 

2010-2012 років у Богородчанському районному суді Івано-Франківської 

області, порушеної проти 29-річного івано-франківського підприємця Андрія 
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Ониськіва, сина колишнього першого заступника міського голови Івано-

Франківська, якого звинувачували у тому, що він з корисливих мотивів убив 

26-річного івано-франківця Михайла Слободяна, якого було знайдено 29 

березня 2010 р. у закинутому бункері на території колись секретного 

військового містечка в Богородчанському районі застреленим із пістолета. Як 

стало відомо, з убитим Андрій Ониськів уже тривалий час підтримував ділові 

стосунки і, за версією слідства, мав перед ним невиконані боргові зобов'язання, 

які й підштовхнули його до вчинення злочину. Окрім убивства, підсудному 

інкримінувалась ще ціла низка майнових злочинів щодо Михайла Слободяна, 

зокрема, викрадення та знищення його автомобіля.  

Підсудний підтвердив, що на власному автомобілі «Нісан Мікро» 27 

березня 2010 р. о пів на дев'яту виїхав за межі Івано-Франківська калуською 

трасою і в той час разом з ним перебував Михайло Слободян. Однак, за його 

словами, до бункеру вони тоді не поїхали. Мовляв, на прохання Михайла, він 

висадив його у селі Завій Калуського району і залишив там у компанії трьох 

невідомих. Так само, немов би, на прохання Слободяна Андрій Ониськів 

повернувся до м. Івано-Франківськ і відігнав Михайлову «дев'ятку», 

припарковану недалеко від свого помешкання, до ресторану «Смерекова хата», 

де залишив авто теж невідомим людям. 

Ураховуючи неповноту показань підсудного стосовно подій того дня, 

коли було вчинено вбивство і за результатами перегляду записів камер 

відеоспостереження, встановлених на вул. Галицькій на виїзді з міста Івано-

Франківськ та на автозаправній станції на вул. Вовчинецькій, куди за бензином 

заїжджав Андрій Ониськів на автомашині Михайла Слободяна перед тим, як це 

авто було спалене, підсудного учасниками судового розгляду було додатково 

допитано. Запитання стосувались того, чи він упізнав себе на записі камер 

відеоспостереження на автозаправній станції, чи це він наповнив дві 

п'ятилітрові каністри бензином, для чого йому потрібен був бензин тощо. «На 

здивоване запитання головуючого у суді Любомира Битківського, для чого 

знадобилася така велика кількість пального, Андрій Ониськів відповів, що 
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«бензин-це завжди потрібна річ, коли проводяться якісь роботи господарського 

плану» [208]. 

До запитань метою яких є уточнення показань про ті чи інші факти 

кримінального провадження належать уточнюючі запитання. Ці запитання 

часто називають конкретизуючими. Вони завжди стосуються сутності показань 

і скеровані на більш повне та точне з’ясування обставин, що мають значення у 

справі. Цілком правильною видається думка В. О. Коновалової та А. М. 

Сербулова, які вважають, що такі запитання є способом викриття неправдивих 

показань, можуть служити основою для перевірки та оцінки показань 

допитуваного. 

Нагадуючі запитання спрямовані для встановлення фактів та подій, про 

які допитуваний забув розповісти під час судового розгляду. Психологічною 

основою нагадуючих запитань є активізація асоціативних зв’язків, що сприяє 

кращому відтворенні подій у пам’яті. Переважно такі запитання не пов’язані з 

сутністю допиту у справі, а лише допомагають допитуваній особі згадати, а 

суду з’ясувати необхідні факти. 

Особливе місце займають контрольні запитання, скеровані на перевірку 

отриманої інформації, співставлення її з точно встановленими фактами у 

справі. Їх ділять на деталізуючі, запитання про першоджерела показань, які 

повідомляє допитуваний, запитання, щодо точно встановлених у 

кримінальному провадженні фактів. 

Практичне значення класифікації запитань полягає в тому, що їх 

використання дає можливість вибрати найбільш правильний хід допиту, чітко 

формулювати запитання, отримувати якомога повні свідчення та перевіряти їх. 

Розглядаючи поняття навіювання під час допиту, О. Р. Ратінов, зазначав, 

що вплив навіювання можуть спричинити запитання, що наводять 

допитуваного на певну відповідь. Тут він посилається на М. С. Строговича, 

який навідним запитання протиставляв такі типи запитань як додаткові, 

уточнюючі, деталізуючі, нагадуючі, контрольні, а також зазначав, що кожне із 

цих різновидів за певних ситуацій також може стати навідним. Тому, під час 
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постановки запитань потрібно враховувати не лише їхній зміст та 

формулювання, але й співвідношення з тією інформацією, яка до цього була 

вже відтворена допитуваним [198, С. 223]. 

О. Б. Соловйов під навідними вбачає запитання, яке у відкритій чи 

прихованій формі містить відповідь, що є бажаною для того, хто допитує. 

Виступаючи своєрідною формою підказки таке запитання паралізує волю 

допитуваного. Адже він під впливом суб’єкта допиту (допитуючого) ставить 

під сумнів правильність своєї позиції щодо певної обставини і починає 

пристосовувати її до змісту почутого навідного запитання [215, С. 47]. 

Як вважає І. І. Когутич можливостей вказати допитуваній особі на 

бажаний варіант відповіді існує багато, і залежать вони не стільки від 

граматичної форми запитання, скільки від комплексу обставин конкретної 

судової ситуації, за умов якої ставиться запитання [93, С. 127]. 

Погодимось, що запитання, яке не містить жодної інформації, не приведе 

до повноцінної відповіді. Тому, воно мусить містити в собі певну вихідну 

інформацію для того, щоб надати допитуваній особі (відповідаючому) вибір 

варіантів відповідей. Іноді цей вибір широкий – як у випадку з відкритими 

запитаннями, іноді вузький – як у випадку з закритими. Зокрема, широкі 

запитання містять у собі невизначені припущення. Вузькі мають більш яскраво 

виражену стверджувальну направленість. Правильно поставити конкретне, 

визначене, тобто вузьке, закрите запитання, в якому невідоме позначено його 

відомими ознаками, можливо лише тоді, коли передумовою цього запитання, 

його базисом, фактичною основою виступає істинне несуперечливе, достовірне 

знання, судження-повідомлення [159, С. 96–97]. 

Цілком правильно запитання в ході судового допиту поділяти на: 

контрольні, витісняючі (виключаючі), стверджувальні, очікувальні (позитивні і 

негативні), припускаючі. Їхнє використання можливо як під час прямого 

допиту, так і під час перехресного [93, С. 128] (про сутність цих різновидів 

судового допиту згодом ще йтиме мова). 
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Вважаємо, що поняття навідного запитання необхідно узгоджувати з 

характером ввідної інформації. Нову інформацію, що ще не була об’єктом 

показань допитуваної особи, доцільно комунікувати лише з допомогою, так 

званих, широких, відкритих запитань, які скеровують розповідь на нові 

обставини масивним спектром граматичних і лексичних засобів. Використання 

в цьому випадку саме вузьких, закритих запитань слугує основним варіантом 

навідного запитання. Застосування цього типу запитань виправдано винятково 

для деталізації наявних показань і тільки. 

Допит, як вже було зазначено, належить до групи судово-слідчих дій, що 

пов’язані з отриманням інформації, відображеної на рівні психіки у формі 

уявлень та образів. З точки зору психології, допит – це процес спілкування, що 

включає в себе такі загальні аспекти як комунікативність, інтерактивність і 

перцептивність. 

Комунікативна сторона спілкування пов'язана із виявленням специфіки 

обміну інформацією між людьми як активними суб'єктами спілкування, тобто, 

із врахуванням тих знань, якими обмінюються люди. Засобами 

комунікативного процесу є різні знакові системи: мова (або вербальне 

спілкування) та жести, міміка, інтонації (тобто, невербальне спілкування). 

Інтерактивна сторона спілкування: організація суб'єктами спілкування 

спільної стратегії взаємодії. Розрізняють різні програми взаємодії між людьми 

(від співробітництва аж до конкуренції). Цей аспект спілкування містить в собі 

таку значущу змінну, як визначення між партнерами статусу у спілкуванні, 

тобто, хто із них домінує, а хто повинен підлаштовуватись. 

Перцептивна сторона спілкування містить в собі процес взаємного 

сприймання і розуміння співрозмовниками одне одного. Перцепція, це перш за 

все, процес формування образу іншої людини в свідомості співрозмовника. Це 

досягається за рахунок «прочитання» психологічних ознак та можливих 

особливостей поведінки контрагента спілкування за його зовнішністю. 

Основними механізмами пізнання іншої людини є ідентифікація (ототожнення) 
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та рефлексія (усвідомлення того, як сприймають суб'єкта спілкування інші 

люди) [53, С. 131–138]. 

Збереження слідів подій та явищ у пам’яті є важливою умовою 

правильного відображення зовнішнього світу, умовою його пізнання. Такі 

психологічні процеси як запам’ятовування, збереження та відтворення подій, 

що відбувались в минулому, як відомо, йменуються пам’яттю. Знання 

закономірностей запам’ятовування, збереження та відтворення допомагає 

допитуючому (судді, прокурору, адвокату) провести допит на високому рівні, 

правильно вирішити важливі запитання, належно оцінити свідчення з точки 

зору їх достовірності, правильно визначити відповідні тактичні особливості 

допиту. 

Особу, яка проводить допит (допитуючого), цікавлять безпосередньо 

події, які були пережиті допитуваним особисто. Процес пам’яті починається із 

запам’ятовування, яке може бути свідомим та несвідомим. Свідоме 

запам’ятовування має вольовий і цілеспрямований характер, а несвідоме 

відбувається поза волею особи в ході самого сприйняття матеріалу. У судовій і 

слідчій практиці не рідкісні випадки, коли громадяни після неусвідомленого 

звертання уваги на певні обставини зрозуміли, що вони випадково стали 

свідками кримінального правопорушення і про побачене та почуте, а також, що 

їм в подальшому прийдеться розказати на досудовому слідстві та суді, 

починають цілеспрямовано усвідомлено максимально запам’ятовувати ці 

обставини з метою подальшого їх відтворення . 

Правильною видається позиція Л. В. Занкова та А. С. Новомейского, які 

вважають, що довільне запам’ятовування є більш продуктивним та успішним 

ніж мимовільне, тому що відбувається розумове переосмислення матеріалу, 

відтак вичленовуються так звані опорні пункти, умовно в пам’яті закладається 

план, схема, які порівнюються з чимось уже відомим [81, С. 3–15]. 

Несвідоме запам’ятовування також відіграє важливу роль у показаннях 

допитуваного, тому що особу, яка провадить допит у суді цікавлять багато 

обставин, про які навіть найсвідоміший свідок, який бажає допомогти слідству 
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чи суду, не знає що їх потрібно запам’ятовувати. Із повсякденного життя 

відомо, що ми часто не переслідуючи таку мету, багато запам’ятовуємо 

інформації, інколи на все життя. 

Неабияке значення достовірності сприйнятого має систематичне та не 

однократне спостереження одних і тих самих подій, які в подальшому 

відтворюються більш повно та чітко. 

Успішне запам’ятовування залежить від того, наскільки допитувана в суді 

особа розуміє сутність відповідного матеріалу чи він її цікавить, чи виокремлює 

вона активні та різнобічні способи роботи з ним. Це стосується як довільного, 

так і мимовільного запам’ятовування. Ось чому трапляються випадки, коли 

свідок, який часто тримав у руках певну річ, неодноразово зустрічався з тією чи 

іншою людиною тощо, однак майже нічого з цього не запам’ятав. У цьому 

випадку треба аналізувати ставлення суб’єкта до певного предмета чи події. 

Збереження інформації у пам’яті обумовлено сукупністю обставин, а 

також рівнем установки на відповідне запам’ятовування. Суттєвим є 

усвідомлення особою свого обов’язку надавати допомогу слідству чи суду, як 

наслідок – вчасністю прояву установки на більш менш цілеспрямоване 

запам’ятовування обставини вчиненого кримінального правопорушення, 

свідком якого ця особа випадково стала. Відомо, крім вже зазначеного й те, що 

пам'ять залежить від інтересів та уподобань людини, віку, професійного рівня 

тощо. Правильною в цьому контексті є думка А. О. Смирнова, який вважав, що 

«… особливо яскраво це виражається у тих випадках, коли з тих чи інших 

причин, у тому числі з віком пам'ять починає погіршуватися. Однак, все що 

зв’язано з професійними інтересами людини, зазвичай пам’ятається легко і 

безпомилково» [212, С. 9–26]. Означена особливість пам’яті людини має бути 

врахована під час оцінки наданих нею в суді відповідних показань. 

У ході відтворення інформації в мозку людини відновляються часові 

зв’язки, утворені в процесі запам’ятовування. Часом допитуваний впевнено 

згадує інформацію, що стосується предмета судового розгляду, або ж робить це 

ускладнено. Зустрічаються випадки коли особа не може відповісти на 
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поставлене йому запитання, а за умов звичайної розмови про інші обставини 

кримінального провадження, безпроблемно пригадує необхідну деталь. 

Зустрічаються випадки на практиці, коли допитуваний не може описати жодних 

прикмет обличчя на вимогу тих чи інших суб’єктів здійснення судового допиту. 

Але помилковою, була б думка, що у його пам’яті жодна з цих прикмет не 

збереглась. Достатньо, приміром, показати йому цю людину і він впевнено 

впізнає її між багатьма схожими. 

Допитуваний у суді в ході вільної розповіді, зазвичай дає свідчення, лише 

про ті обставини, які легко згадав та які на його думку цікавлять учасників 

судового провадження найбільше і це не означає, що запитання, які ставляться 

після вільної розповіді йому складно пригадати. Серед них є й такі, що добре 

закладені у пам’яті, проте допитуваний не усвідомлює й не здогадується про 

важливість фактів, які свого часу спостерігав. 

Дещо повторюючись констатуємо, що судовий допит, як і допит на 

досудовому розслідуванні, умовно можна поділити на три стадії: підготовчу, 

робочу і завершальну. Своєю чергою робочу стадію можна поділити на три 

етапи: вступний етап, етап вільної розповіді і етап запитань-відповідей [93, С. 

94]. Процес встановлення психологічного контакту з допитуваною особою 

належить саме до підготовчої стадії судового допиту, зокрема, до вступного 

етапу. Підготовка до допиту, пише В. Ю. Шепітько, – включає вивчення 

соціально-психологічної характеристики допитуваного, його характеру, 

темпераменту, рівня інтелекту, способу мислення і т.д. [245, С. 61].  

У теорії криміналістики, а також юридичної психології, яка 

безпосередньо розкриває проблеми психологічного контакту існують різні 

думки до визначення поняття психологічного контакту.  

Р. С. Бєлкін психологічний контакт тлумачить як створення такої 

атмосфери допиту, за якої допитуваний з повагою ставиться до слідчого, 

розуміє його завдання і обов’язки, виключає будь-які особисті мотиви у його 

діях, усвідомлює необхідність сприяти своїми показаннями для встановлення 

істини [22, С. 260]. М. І. Порубов психологічний контакт визначає як стан, в 
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якому люди можуть і бажають сприймати один від одного інформацію[191, С. 

46–47]. В. Ю. Шепітько вважає, що психологічний контакт – це найбільш 

сприятлива психологічна «атмосфера» допиту, яка допомагає взаємодії та 

взаємовідносинам між її учасниками, це певний «настрій» на спілкування [245, 

С. 61]. 

На наш погляд, наведені визначення доповнюють одне одного, однак 

мають загальний недолік, зокрема, не містять вказівки на те, що є 

найсуттєвішим у встановленні психологічного контакту із допитуваною 

особою. Вважаємо – це усунення й подальше унеможливлення відновлення 

недовіри допитуваного до особи, яка веде допит. Саме на подолання недовіри 

розрахований психологічний контакт. Загальновідомо, що людина найбільш 

відвертою буває саме тоді, коли довіряє співрозмовнику. 

Психологічний вплив у встановленні контакту може мати різні форми і 

бути обумовлений низкою обставин, серед яких необхідність встановлення 

контакту, його мета, прийоми впливу, використання емоційного стану особи 

під час спілкування і зрештою бажання отримати необхідну інформацію. 

У криміналістичний літературі поняття психологічного контакту часто 

асоціюється переважно із одностороннім впливом зі сторони судді 

(допитуючого учасника). Вочевидь це не так. Адже, незважаючи на не рівність 

у статусі «суддя – обвинувачений» контакт завжди залишається двохстороннім, 

оскільки стимулює психологічний стан обох суб’єктів спілкування і часто 

значно більше залежить від особи, контакт з якою стимулюється різними 

прийомами [111, С. 72]. 

Встановлення психологічного контакту охоплює відомості про вивчення 

особи допитуваного, які містяться в матеріалах кримінального провадження, 

показаннях свідків і потерпілих, характеристиках, отриманих в результаті 

оперативно-розшукової діяльності. Аналіз цієї інформації дозволяє створити 

попередній психологічний і соціальний образ особи, яку необхідно допитати. 

Наступним етапом встановлення психологічного контакту є допит, під 

час якого прокурор-обвинувач, адвокат-захисник, суддя тощо отримують 
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безпосереднє враження про особу допитуваного. У будь-яких випадках під час 

допиту потрібно створювати сприятливу атмосферу, яка буде спонукати 

допитуваного до спілкування. Досягнути такої атмосфери досить складно, 

оскільки перед учасниками судового допиту виступають різні особи – молоді, 

відверті і навпаки, ввічливі і «нахабні», комунікабельні і неконтактні, а також 

особи, які не бажають підтримувати спілкування внаслідок різних емоційних 

або інших станів і намірів. 

У ході спілкування під час судового допиту часто виникають бар’єри, які 

перешкоджають розгляду справи, серед них найбільш важливими є емоційний 

та інформаційний бар’єри. Для їх подолання необхідний об’єктивний підхід з 

боку допитуючого учасника судового дослідження, що полягає в з’ясуванні 

причин та мотивів вчинення злочину, отримання інформації, що не лише 

викриває обвинуваченого, а й виправдовує його. Усунення інформаційного 

бар’єру досягається чітким формулюванням запитань допитуваному, 

роз’ясненням їх змісту та значення, а також за необхідності тлумаченням 

юридичних термінів, які використовуються під час допиту. Необхідно 

зазначити, що інформаційний бар’єр є однією із найскладніших перешкод під 

час спілкування, оскільки допитуваний, передусім, обвинувачений і, часто, 

потерпілий, зазвичай перебуває у стані нервової перенапруги, що не дозволяє 

йому зрозуміти змісту окремих запитань тощо. 

Слушною є думка В. Ю. Шепітька, який подає детальну розробку 

тактичних прийомів для встановлення психологічного контакту, що 

складається з двох систем. Перша з них – це прийоми адаптації до обстановки 

допиту і усунення небажаних станів психіки допитуваного, наступна – 

прийоми, що стимулюють обстановку судового допиту (як і всього поточного 

судового розгляду) на необхідність спілкування. 

Оскільки, обвинувачений – важливий та інформаційно найбільш 

наповнений учасник судового розгляду, доцільно було б розглянути 

особливості його психологічного стану як центральної особи під час 

проведення судового допиту. 
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Вже сам факт перебування на лаві обвинувачених впливає на різку зміну 

його соціального статусу, на значне звуження соціально-рольових функцій, 

завдає певних потрясінь у психіці. Допитуваному невідомо, яке остаточне 

рішення буде прийнято судом і це породжує в нього сильні психічні 

переживання, тривогу, відчуття страху. Особливий стан суму, образи, гніву і 

обурення відчуває людина, яку не завжди справедливо і обґрунтовано 

обвинувачують у вчиненні злочину. Вона може відчувати безпорадність, 

розгубленість, острах щодо можливості спростувати висунуті проти неї 

обвинувачення. 

Поведінка обвинуваченого у суді зумовлена його індивідуально-

психологічними особливостями, ставленням до сформульованого стосовно 

нього обвинувачення, оцінкою власних дій (протиправних, аморальних, 

правомірних). Важливе значення в поведінці має минулий соціальний досвід, 

перебування у слідчому ізоляторі, наявність судимостей тощо. Поведінка 

підсудного у суді, так чи інакше, пов’язана з його ставленням до 

інкримінованого йому у вину злочину. Це ставлення обумовлене безліччю 

чинників, серед яких визначальне значення мають: 1) правосвідомість 

підсудного; 2) вплив умов життя і виховання; 3) ступінь доведеності вини; 

4) реальність покарання за вчинене діяння [32, С. 62]. 

Психологічна діяльність обвинуваченого залежить і від його 

процесуальної ролі у суді, заінтересованості у результатах справи. Поведінка 

обвинуваченого є мінливою, як активною, так і пасивною. У процесі судового 

дослідження доказів типовими варіантами поведінки (позиціями) 

обвинуваченого є: відмова від спілкувань, а саме від давання показань, зміна 

позиції, яку він мав раніше на досудовому слідстві, стабільне заперечення вини, 

визнання вини і каяття у вчиненому злочині (визнання вини може 

характеризуватися і самообмовою з різних мотивів). 

В інтересах обвинуваченого є необхідність реалізувати своє право на 

захист. У випадках його відмови від спілкування (давання показань), передусім, 

прокурору-обвинувачу, як і суду необхідно з’ясувати причину такої відмови: чи 
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це наслідок специфічного психологічного стану особи; змови із 

співучасниками; усвідомлення доведеності вини, тощо? «…Суду необхідно 

враховувати й те, що підсудний перебуває у певному психологічно-

неврівноваженому стані. Найчастіше проявляється стан фрустрації, страху чи 

стресу» [32, С. 63]. 

Виникнення в обвинуваченого психологічних станів пов’язано із 

ступенем впливу на нього у суді, з рівнем його толерантності. Психологічний 

вплив на обвинуваченого справляє сама процедура судового засідання, 

реагування присутніх на його слова, відповіді, дії, поведінку. 

Спостерігаючи перед собою, зазвичай велику аудиторію, допитуваний 

часто відчуває сильне хвилювання, психологічну напругу, які можуть 

супроводжуватися надмірною дратливістю, збудженістю, або ж, навпаки 

скутістю, загальмованістю. Усе це заважає встановленню з ним згаданого 

контакту і, як наслідок, виконанню повноцінного допиту [93, С. 96]. 

Стосовно особливостей психології потерпілого, то підмічено, що 

відповідні стани цього учасника судового провадження в цілому, як і судового 

допиту зокрема, значно відрізняється від станів інших осіб, яких допитують під 

час судового розгляду. Адже, процеси сприйняття, запам’ятовування та 

відтворення інформації потерпілим (фізичною особою, якій кримінальним 

правопорушення завдано моральної, фізичної або майнової шкоди (ст. 55 КПК), 

далеко не завжди бездоганні; відомості, що вони повідомляють можуть містити 

очікувану добросовісну помилку, що обов’язково необхідно враховувати під 

час оцінки їх судових показань. Адже, у цих показаннях часто можуть 

проявлятися перебільшення щодо вини обвинуваченого і розміру завданої 

шкоди. Більше того, почуття потерпілого можуть бути пов’язані з депресією, 

соромом, образою, помстою тощо. 

Показання потерпілих (особливо у провадженнях про вчинення щодо них 

насильницьких дій) характеризуються емоційною насиченістю та часто 

значною реконструкцією справжньої події. Завдання допитуючого прокурора, 

адвоката як і судді полягає у нейтралізації можливої гіперактивності 
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потерпілого, усунути його метушливість, багатослівність, зацикленість на 

суттєвих деталях. Це вдається зробити шляхом відволікання його уваги на інші 

події, що мають важливе значення для потерпілого. 

Психологічний стан потерпілого та свідка, передусім очевидця, 

обумовлений гостротою переживань, після вчиненого кримінального 

правопорушення, що є предметом судового розгляду. Саме тому справедливою 

є думка А. Б. Соловйова, який зазначає, що злочинний вплив є поштовхом до 

специфічних змін особистості потерпілого, його психічного стану, що значною 

мірою впливають на перебіг психічних процесів особистості. Схожі процеси 

спостерігаються й у свідків-очевидців [216, С. 23]. 

Психологічна характеристика свідка як особистості включає 

інтелектуальні, вольові, моральні та інші якості. Свідки вирізняються з-поміж 

інших свідоцьких учасників судового провадження, передусім, обсягом 

сприйнятої ними інформації і можуть характеризуватися повідомленням 

неправдивих відомостей з різних мотивів [32, С. 48]. У допиті свідка 

найскладнішим завданням є встановлення достовірності його показань. 

Мотивами завідомо неправдивих показань можуть бути особиста 

зацікавленість, співчуття до обвинуваченого або потерпілого, шантаж та 

погрози зі сторони зацікавлених осіб тощо. Ознаками пасивної неправди є 

незнання обставин, які мали би запам’ятатись, нездатність деталізувати події, 

бідність емоційного фонду, стереотипне співпадання показань декількох осіб. 

У зв’язку з цим, значення відіграє, власне, вміння того, хто допитує, 

швидко і непомітно усунути небажаний психічний стан допитуваного. Цього 

можна досягти рівним, спокійним, доброзичливим тоном започаткованого з 

ним діалогу, ввічливим, шанобливим тоном звернення до допитуваної особи 

цієї процесуальної групи. В ході допиту важливо використовувати об’єктивний 

підхід до оцінки його особистості і поведінки в житті, встановлюючи що 

характеризують його не лише з негативної сторони, а й з позитивної [185, С. 

16]. 
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Метод бесіди зазвичай найбільш активно використовується на початку 

допиту, коли з’ясовуються демографічні дані про допитувану особу та 

обставини, що передують власне її допиту по суті. У процесі бесіди 

встановлюються й інші відомості, наприклад, стан органів чуття, психічний 

стан під час спостереження, тип пам’яті і вид відтворення, тобто – інформацію, 

що істотно впливає на оцінку показань і обирання тактичних прийомів допиту. 

Під час допиту добросовісної особи, яка має намір дати правдиві 

показання, психологічного протистояння не виникає і допит проходить в 

основному, без проблем. Однак, у допиті осіб, які не лише не бажають 

встановити об’єктивну дійсність у справі, а й протидіють цьому, психологічне 

протистояння стає найважливішим компонентом допиту, що значно ускладнює 

досягнення його завдань. Це особливо актуально як для допитів, здійснюваних 

державним обвинувачем, або ж адвокатів-захисників у контексті допитів 

свідків обвинувачення та потерпілих. Звичайно, що і прокурор, і адвокат 

повинні старатись подолати цей бар’єр, використовуючи можливості 

психологічного впливу на допитуваного. Такий вплив має форму емоційного та 

логічного характеру. 

Враховуючи, що на практиці більш ніж часто зустрічаються ситуації, 

коли допитувані в суді свідомо повідомляють завідому неправду
1
, доречно було 

б більш детальніше розглянути це питання, власне, з точки зору психології 

явища [146, С. 94–99]. 

Частково вже було зазначено, що чинників формування завідомо 

неправдивих показань в допитуваних осіб, в тому числі в суді, чимало. Це – і 

намір приховати обставини злочину та осіб, які його вчинили, і бажання 

сприяти своїми показаннями перекваліфікації злочинних дій на норму, що 

                                                 
1
 Згідно узагальнень із вивчених нами кримінальних справ, у більш ніж 30-45 відсотках показань 

допитаних в суді обвинувачених, потерпілих, обосторонніх свідків містились різного ступеня категоричності  

завідомо неправдиві відомості (див.: Додаток А, п.п. 3-11). Аналогічний висновок було зроблено і за наслідками 

проведеного анкетування. Зокрема, прокурори – державні обвинувачі на запитання про обсяги завідомо 

неправдивих показань допитуваних ними в суді учасників, майже стовідсотково відзначили, що з таким явищем 

зустрічались “часто ”. Аналогічно відповіли адвокати – захисники (стосовно показань потерпілих та свідків 

обвинувачення). Судді, щодо нещирості показань обвинувачених назвали 75 % , потерпілих – 45%, а свідків з 

обох сторін змагального процесу – від 35 до 55 % (див.: Додаток Б і В, п.п.6.) 
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передбачає більш легке покарання і т.д. Мотиви цих намірів і бажань різні: 

корисливість, жалість до обвинуваченого, погрози та залякування з боку 

заінтересованих осіб тощо. Усі ці явища, як відомо, властиві і досудовому 

розслідуванню, і судовому розгляду. А тому, і для осіб, які провадять 

розслідування, і для тих, хто встановлює істину в суді важливо вміти 

виокремлювати головне в предметі допитуваних осіб, усувати наявні в їх 

показаннях спотворення, помилки, протиріччя, емоції, тобто, диференціювати 

правду і неправду. 

«Неправда» як загально соціальне поняття – це свідоме спотворення 

істини; діяння, яким одна людина навмисно вводить в оману іншу. Неправда у 

рамках допиту – це будь-яка навмисно чи ненавмисно повідомлена, спотворена 

допитуваною особою інформація, що не відповідає дійсності, а також 

замовчування нею фактів, що є важливими для встановлення істини у 

кримінальній справі [222, С. 550]. 

Головними психологічними ознаками неправдивих показань у суді є: 

усвідомлення допитуваною особою того, що вона говорить неправду; 

усвідомлене й навмисне повідомлення нею неправдивих показань; наявність у 

цієї особи конкретної мети. «… Завжди є особи (суддя, адвокат, прокурор), які 

достовірно не знають про обман. У психологічному контексті неправдиві 

показання проявляються в двох видах: активному та пасивному. Активний 

прояв – це неповідомлення допитуваною особою відомостей, важливих для 

розгляду справи у суді, а також їх замовчування» [212, С. 270]. 

Законодавець передбачає кримінальну відповідальність лише за активну 

неправду, тобто, саме за повідомлення завідомо неправдивих показань. Це 

означає, що і до, і в момент вчинення діяння (давання показань на допиті) особа 

усвідомлює, що відомості, які передаються нею адресату не відповідають 

дійсності. Якщо ж має місце помилка чи неправильне сприйняття та оцінка 

з’ясовуваної в суді події, то цей склад злочину відсутній. 

У психології неправда розглядається в різних проявах, передусім, 

облудність [212, С. 252] та свідома неправда [64]. 
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Слідча і судова практика засвідчує, що особа, яка має усталений намір 

давати неправдиві показання, обдумує як це зробити і складає план своїх 

подальших дій. Вона розуміє, що неправда може бути викрита. У зв’язку з цим 

її емоції досягають кульмінаційної точки в момент, коли повідомлені нею 

показання породжують сумніви у суб’єкта допиту і той вимушено застосовує 

тактичні прийоми впливу на допитуваного з метою одержання правдивих 

показань [232, С. 9]. 

Однак є ситуації, коли інформація, що повідомляється в суді, може бути 

недостовірною або неповною навіть у правдивих показаннях з причин 

пов’язаних, винятково, з психікою людини. Серед них розглядають: неповноту 

сприйняття події; «нашарування», що відбулось у процесі «збереження» 

сприйнятого в пам’яті; незнання, нерозуміння рівня повноти показань, 

необхідної суб’єкту допиту; суб’єктивні недоліки (прогалини) психології 

згадування; психологічний вплив суб’єкта судового допиту (судді, адвоката, 

прокурора) шляхом постановки навідних запитань [232, С. 10]. 

На процеси сприйняття інформації чинить відповідний вплив комплекс 

суб’єктивних чинників: дефекти органів чуття (глухота, сліпота, дальтонізм, 

близорукість); порушення нервової системи; відповідні інші хворобливі стани; 

втома; сильне душевне хвилювання тощо. Перебування осіб в момент 

сприйняття ними відповідної інформації в напруженому стані, своєю чергою, 

породжує занижену категоричність, спотворення сутності події, ілюзійність 

відчуття реального тощо. 

Крім цього на формування показань у допитуваного в суді впливають ще 

й інші чинники. А саме: психо-емоційний стан допитуваного в момент судового 

відтворення показань (переживання, спокій, відчуття смутку, сорому і т.д.) та 

вплив психологічного захисту індивіда. 

Якщо особа насправді вчинила злочин і стосовно неї вже в суді 

розглядають справу, тоді тривога і страх породжені передусім усвідомленням, 

що хід провадження відбувається у правильному напрямі, будуть встановлені 

всі необхідні обставини для доказування вини і застосування покарання. 
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Обвинувачені, особливо ті, що вперше вчинили злочин, відчувають страх, 

сором, вони не знають, що їм робити і хто в цьому випадку зможе їм 

допомогти?. Крім того, про що вже згадувалось, на особу, яка вчинила злочин, 

часто сам факт судового допиту вже спричиняє відповідний психологічний 

вплив. 

Стосовно психологічного захисту індивіда як чинника, що впливає на 

його судові показання, доречно навести доволі типовий приклад з судової 

практики. 

На досудовому слідстві К. 1987 р. н. повністю визнав свою вину в 

інкримінованому злочині, тобто, що проживаючи в одній квартирі з О., викрав 

її ювелірні цінності і здав у ломбард за 1000 грн. Згодом залишившись сам у 

квартирі викрав у О. мобільний телефон і продав його продавцю у сусідньому 

магазині. Враховуючи щире каяття обвинуваченого суд засудив його до трьох 

років іспитового терміну. Проте К. на шлях виправлення не став і потягом 

іспитового терміну, вчинив крадіжку повторно, а саме шляхом обману та 

зловживання довірою викрав мобільний телефон у свого товариша і згодом 

таємно викрав телефон у дівчини Н., що була на святкуванні уродин його 

знайомого. 

Судова справа була передана в провадження Галицького районного суду 

м. Львова. На пропозицію головуючого обвинувачений К. пояснив, що золоті 

речі він не брав, а знайомого, в якого було викрадено телефон, взагалі останнім 

часом не зустрічав. 

Після того, як головуючий оголосив показання, повідомлені 

обвинуваченим на досудовому слідстві, де він повністю описував місце 

знаходження викраденого, час і обставини вчиненої крадіжки, обвинувачений 

знову змінив свої показання, заявивши, що підписав протокол допиту під 

тиском з боку працівників міліції (з його слів – його катували). 

Державний обвинувач запропонував запросити в судове засідання 

відомих з документів у справі співробітників, які провадили досудове 

розслідування, намагаючись уточнити в обвинуваченого про конкретні 
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обставини цих «катувань». Цього було достатньо, щоб обвинувачений 

відмовився він своєї неправдивої версії. Він повністю визнав свою вину і його 

було засуджено до покарання у виді п’яти років позбавлення волі [130]. 

Загальноприйнято вважати, що індивідуальні особливості типу вищої 

нервової системи (темпераменту) і характеру також безпосередньо 

обумовлюють вибір суб’єктом допиту тих або інших прийомів допиту [36, С. 

455–470; 158, с. 187–190]. Однак, це твердження можна поставити під сумнів, 

тому що загальна картина поведінки допитуваного і закономірності його 

темпераменту (проявів характеру) не завжди співпадають. У залежності від 

умов повідомлення кримінально-релевантної інформації (такої, що має 

значення для кримінального судочинства) виникають тимчасові стани вищої 

нервової системи, які суттєво змінюють зовнішні прояви типу темпераменту. 

Спостереження психологів засвідчують, що люди з холеричним 

темпераментом в стані втоми або після сильної нервової перенапруги 

проявляють себе як меланхоліки. Навпаки, меланхоліки (слабкий тип нервової 

системи) у стані нервового збудження або натхнення ведуть себе як холерики 

[113, С. 101]. 

Враховуючи ситуативні особливості проведення допиту холерика і 

сангвініка, як засвідчує судова практика, виправдано рекомендувати 

сповільнювати темп допиту, а саме, звертати увагу таких осіб на з’ясування 

конкретних деталей і обставин злочину. Бажано цей прийом підсилити 

пред’явленням доказів. 

Під час допиту флегматика виправдано обрати повільний ритм 

постановки запитань, щоб дати можливість йому зрозуміти і добре обміркувати 

відповіді. 

Допит меланхоліка вимагає максимальної ввічливості, обов’язкового 

встановлення і постійного підтримання психологічного контакту, уникнення 

жодних проявів нервової напруги. 

Стосовно феномену самонавіювання [213, С. 35–40], то виправдано 

констатувати, що ступінь цього психічного процесу: у слабовольних, психічно 
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хворих і дітей є вищий, у решти – нижчий. Суб’єкту допиту це необхідно 

враховувати, принаймні, для того, щоб уникнути обмови чи самообмови з боку 

допитуваного. 

Схильність до фантазування також є негативним чинником формування 

показань допитуваного і вимагає багато часу у суб’єкта доказування для 

діагностики психічного стану допитуваного, виокремлення істини з його 

розповіді. 

Що ж до здатності допитуваного чітко формулювати свої думки, то 

зазначимо, що часто виникає судова ситуація , коли носій інформації внаслідок 

хвороби або отриманої травми не в змозі усно повідомити важливі для суду 

показання, що часто розцінюється як протидія встановленню об’єктивної 

дійсності в суді. Відтак, для створення достовірної інформаційної бази під час 

проведення судового допиту, суб’єкти його здійснення повинні адекватно 

діагностувати рівні цієї чіткості, в тім числі – ознаки, вже частково згадуваних, 

завідомо неправдивих показань. Ці ознаки поділяються на дві групи: як прояви 

вербальних та невербальних реакцій. 

Вербальні реакції осіб, які дають завідомо неправдиві показання, можуть 

мати вигляд неконтрольованих висловлювань або такого ж характеру 

відповідей на поставлені запитання. 

Неконтрольовані висловлювання охоплюють усні висловлювання і 

паралінгвістичні сигнали (ключі), що вказують на думки, які приховуються. До 

цієї категорії належать: а) помітні зміни швидкості мови та гучності звуку 

(особи, які говорять неправду зазвичай повідомляють відомості м’яким і 

високим голосом); б) бурмотіння, зміна тональності голосу і якості (глибини, 

частоти, ритму) дихання; в) надмірна дружелюбність, або підкреслена повага; г) 

заява про те, що допитуваний почуває себе незручно або «недобре»; д) скарги 

на понижену чи підвищену температуру у судовій залі; е) заяви про те, що 

допитуваний обмежений в часі й не може затриматися на тривалий період; є) 

різноманітні скарги (звинувачення) або усні атаки на особу, яка проводить 

відповідний різновид судового допиту з метою зміни теми розмови [106]. 
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Вербальний зміст відповідей на запитання необхідно розглядати та 

оцінювати у взаємозв’язку із спостереженням за невербальною поведінкою 

допитуваної особи. Тут важливим є сприйняття суб’єктом допиту (суддею, 

прокурором, адвокатом) змісту відповіді-відгуку допитуваного на поставлене 

запитання, зокрема: 1) сильне заперечення, яке слабшає з часом (заперечення у 

невинуватих має тенденцію ставати сильнішим); 2) особа, під час допиту 

змінює форму звернення до допитуючого; 3) замість розповіді про деталі події, 

допитуваний вдається до схематичного викладу відомостей, або ж до 

однотипності, «завченості» різних деталей, які лише дотично стосуються події 

злочину; 4) особа намагається дати відповідь на всі запитання, починаючи з 

таких словосполучень: «Я не намагаюсь Вас заплутати, але…», «Ви, скоріш за 

все, не повірите мені, однак…» і т.д.; 5) «забування» обставин, які не могли 

бути забуті цією особою із врахуванням часу, що минув з часу події; 7) 

вживання невластивих допитуваній особі мовних форм, оціночних суджень, які 

раніше були використані іншими допитаними в суді особами; 8) 

невідповідність показань безсумнівно встановленим доказам у справі; 9) особа 

повторює запитання, намагаючись виграти час для роздумів тощо [232, С. 157–

158]. 

Невербальні реакції – це зовнішні ознаки давання особою в суді завідомо 

неправдивих показань, що не виражаються словами. Спостереження за 

невербальною поведінкою дозволяє виявити низку ознак, що вказують на 

правдивість чи неправдивість показань допитуваного. Вони виникають під час 

вільної розповіді у суді, як реакція на уточнюючі запитання, на пред’явлення 

доказів у справі тощо. Найпоширенішими з них є тремор голосу; довготривалі 

паузи; повільне давання показань; зупинки між словами; спітніння шкіри 

обличчя, рук; зціплення або тремтіння пальців рук; рум’янець на щоках; 

покусування губ тощо. 

Отже, так чи інакше поведінка допитуваного у суді (обвинуваченого, 

потерпілого, свідка) у значній мірі зумовлена його індивідуально-

психологічними особливостями. Його психічна діяльність перебуває в 
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залежності від його процесуальної ролі у суді, заінтересованості у результатах 

справи. Зазначена вище низка психологічних причин і ознак давання 

допитуваним завідомо неправдивих показань не є вичерпною. Зрозуміло, що у 

рамках розгляду конкретних кримінальних справ у суді вони можуть 

доповнюватись. 

Судді у змагальному процесі, як і професійним представникам сторін 

обвинувачення та захисту належить регулююча роль. Така роль полягає у 

створенні ділової обстановки судового процесу, визначенні і регулюванні 

спілкувань, усуненні різко конфліктних стосунків, зниженні надмірного 

емоційного збудження учасників. Все це не аби як притаманне, власне, і для 

судового допиту. 

Ми погоджуємось з тими, хто вважає, що суддя в процесі допиту зокрема, 

як і під час усього судового доказування взагалі, має зберігати ініціативу [97, С. 

74–201; 238, С. 5–6; 8–17 ]. У забезпеченні цієї ініціативи функції психології, 

крім іншого, пов’язані з трьома процесами, що зумовлюють обсяг і рівень, 

власне ініціативного пізнання під час судового допиту. Зокрема, до них 

належать: а) діагностика особи допитуваного (типу темпераменту, характеру, 

психологічного стану, рівня інтелекту, соціального статусу, схильності до 

алкоголізму); б) система психологічних прийомів, що сприяють одержанню 

інформації; в) оцінка інформації одержаної під час допиту з позиції її 

вірогідності та доказового значення [112, С. 53]. 

Основними методами, що сприяють прокурору, адвокату та суддям 

адекватно пізнавати сутність людської психіки допитуваної ними в суді особи 

є, передусім, методи спостереження, бесіди, незалежних характеристик. Їх 

застосування ізольовано чи у взаємозв’язку дає змогу максимально правильно, 

а також відповідно судовій ситуації та обумовленим нею завданням, 

діагностувати психологічні характеристики особи і використовувати їх у різних 

напрямах організації судового допиту. А саме: встановлення психологічного 

контакту, визначення системи тактичних прийомів допиту, визначення 
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характеру і виду можливого та найбільш ефективного психологічного впливу, 

оцінка одержаної інформації. 
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1.3. Види судового допиту 

Судові допити за своєю природою є неоднорідними, унаслідок чого 

актуальним аспектом їх науково-практичного дослідження є їх видовий поділ 

(систематизація) з тих чи інших підстав. У цілому, в криміналістичній та 

кримінальній процесуальній літературі (передусім, у наукових працях 

Л. Ю. Ароцкера, І. І. Когутича, Л. Д. Удалової, В. К. Весельського, 

О. Ю. Костюченко, О. С. Алєксандрова, С. П. Грішина, К. В. Проніна, 

С. К. Пітерцева, О. О. Степанова, П. І. Зінченка, С. І. Конєвої, Є. А. Алтаєва та 

ін.) вже є варіанти згаданої систематизації. Зокрема, залежного від 

процесуального становища допитуваного в суді вирізняють допити: 

а) обвинуваченого; б) потерпілого; в) свідка; г) допит експерта. Залежно від 

вікових особливостей допитуваної особи: допит а) малолітнього; 

б) неповнолітнього; в) дорослої особи; в) особи похилого віку. Залежно від 

девіантних властивостей особи допитуваного: а) допит звичних (без девіантних 

властивостей людей; б) допит осіб, які вчинили рецидив злочинів, в) допит осіб 

із психічними вадами, алкоголіків, наркоманів, тощо; г) допит засуджених, що 

утримуються в місцях відбуття покарання; д) допит іноземців, або осіб з 

особливим регламентно-свідоцьким статусом. За послідовністю проведення: 

а) первинний; б) повторний. За обсягом з’ясування питань: а) основний; 

б) додатковий. Залежно від виду показань допитуваної особи: а) допит особи, 

яка дає об’єктивно відображуючи дійсність показання; б) допит особи, яка дає 

помилкові свідчення; в) допит особи, яка дає завідомо неправдиві показання. За 

предметом доказування: а) допит особи, яка підтверджує версію 

обвинувачення; б) допит особи, яка спростовує (заперечує) версію 

обвинувачення. За ситуацією, що склалась на допиті: а) допит у безконфліктній 

ситуації; б) допит у конфліктній ситуації.  

Крім цього, винятково як для судового провадження, є підстави для 

виокремлення наступних підвидів судового допиту: прямий (головний), 

перехресний, шаховий (одночасний) і комбінований допит. Саме на доречності 

виокремлення цих різновидів судового допиту наголосили майже всі наші 
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респонденти (Додаток Б і В, п.п. 7-16). 

Розглянемо характеристику саме цих видів судового допиту, 

зупинившись більш детально, передусім, на особливостях і співвідношенні 

прямого і перехресного допиту. 

Незважаючи на те, що питання проведення прямого та перехресного 

допиту регулюють лише положення ч.ч. 6-8 ст. 352 і ст. 353 КПК, за цими 

нормами стоїть справжня революція в допиті свідків і потерпілих, проведення 

якого тепер має здійснюватися за абсолютно новими стандартами [125, С. 65]. 

Ми шляхом системного тлумачення норм КПК та застосовуючи аналогію 

відзначаємо, що потерпілий та обвинувачений в принципі також можуть бути 

допитані за правилами перехресного допиту. Однак, варто не забувати, що 

потерпілий, як і обвинувачений має право відмовитись давати показання. За 

логікою закону, він може скористатись цим правом в будь-який момент 

провадження. Відтак, цим особам ніщо не перешкоджає відмовитись бути 

допитаним під час перехресного допиту. 

Згідно КПК допит свідка розпочинає сторона, за ініціативою якої він був 

викликаний, тобто свідка обвинувачення-прокурор, а свідка захисту-захисник, 

обвинувачений. Суд, на разі, не проводить допит, а лише контролює 

дотримання правил його проведення сторонами, щоб уникнути зайвого 

витрачання часу, захистити свідків від образи та забезпечує необхідний 

порядок судового засідання. Суд не повинен втручатися у здійснення 

сторонами допиту, тобто, суддя може тільки за протестом сторони знімати 

питання, які не стосуються суті кримінального провадження. У разі нечіткості в 

показаннях свідка щодо наявності або відсутності конкретних обставин, суд 

може вимагати від свідка, потерпілого однозначної відповіді на питання – «так» 

або «ні» (ч. 10 ст. 352), але задавати свої питання головуючий та судді можуть, 

відповідно до ч.ч. 11 і 13 ст. 352 КПК, лише після того, як свідку поставлять 

питання потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники 

та законні представники або при дослідженні інших доказів. Необхідно 

зауважити, що у ст. 352 КПК взагалі нічого не зазначено стосовно пропозиції 
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головуючого свідку чи потерпілому щодо вільного викладу ними показань, це 

положення стосується лише допиту обвинуваченого, оскільки у ч. 1 ст. 351 

КПК законодавець прямо вказує, що допит обвинуваченого починається з 

пропозиції головуючого надати показання щодо кримінального провадження, 

після чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім захисник. 

Законодавець взагалі не передбачає щодо допиту обвинуваченого використання 

термінів «прямий» і «перехресний» допит. Як слушно наголошує 

В. М. Бабунич, під час допиту свідок дає свої показання не в формі послідовної 

розповіді, а у вигляді відповідей на запитання сторін. Кожна із сторін сама 

допитує представлених нею свідків (прямий допит, головний допит), 

залишаючись в межах тих обставин, які вона бажає довести показами даного 

свідка; після головного допиту починається протилежний або перехресний 

допит під час якого дозволяється задавати навідні запитання [12, С. 323]. 

Законодавець не дає визначення і так званого прямого допиту. Зміст 

цього поняття намагаються розкрити науковці, наприклад, «прямий допит – це 

допит, який здійснюється між двома учасниками судового процесу, тобто одна 

особа (прокурор, захисник або обвинувачений) ставить запитання, а інша 

(свідок) – відповідає» [112, С. 89], проте, таке визначення не можна вважати 

дуже вдалим, оскільки воно не відтворює всіх ознак прямого допиту. Цей 

різновид допиту проводить саме та сторона, яка викликала свідка. Під час 

прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання. Відтак, можна 

зробити висновок, що «прямий допит – це допит свідка обвинувачення, 

потерпілого прокурором, а свідка захисту – захисником, обвинуваченим та 

експерта – стороною, за зверненням якої проводилась експертиза під час 

кримінального судового провадження». 

Відповіді свідка обвинувачення під час проведення прямого допиту 

повинні розкрити всі ті обставини, які підлягають доказуванню в реалізацію 

правової позиції обвинувачення, а свідка захисту – правової позиції захисту. 

Якщо сторона не поставить потрібного запитання, інформація залишиться не 

розкритою і не встановленою, адже відтепер суд не повинен забезпечувати 
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повноту судового розгляду і в підсумку суд не зможе посилатися на відомості, 

які не були озвучені свідком. Характерно, що чи не найпоширенішою 

помилкою в ході прямого допиту свідка є використання навідних запитань, 

проте останні – є виключною прерогативою перехресного допиту. 

Щодо визначення поняття перехресного допиту між науковцями також 

немає єдності. У найзагальнішому варіанті під перехресним допитом вбачають 

допит за якого учасники судового розгляду можуть почергово ставити одній і 

тій самій особі запитання щодо будь-яких епізодів її показань з метою їх 

уточнення, доповнення і перевірки. Цей допит розпочинається після того, як 

допитуваний розповість про все йому відоме у справі [93, С. 185]. 

В юридичній енциклопедії запропоноване наступне визначення. 

Перехресний допит – це допит у судовому засіданні свідків, потерпілих і 

обвинувачених іншої сторони (наприклад, свідків обвинувачення – стороною 

захисту: обвинуваченим та його захисником після допиту її обвинуваченим) 

[252, С. 228], необхідний суду для критичного дослідження та оцінки показань 

допитуваних осіб [4, С. 18]. 

Подібної думки розуміння перехресного допиту дотримуються і автори 

чинного Кримінального процесуального кодексу України. 

На думку В. О. Попелюшка перехресний допит свідка зводиться до 

допиту свідка сторонами з приводу одних і тих саме обставин. Кожний учасник 

судового розгляду має право ставити свідкові додаткові запитання для 

з’ясування або доповнення відповідей, даних на запитання інших осіб [187, С. 

150]. І. І. Когутич та С. М. Дуда під перехресним допитом розуміють такий 

допит, за якого учасники судового розгляду можуть почергово задавати одній і 

тій самій особі питання щодо будь-яких епізодів (фрагментів) його показань, з 

метою їх уточнення, доповнення та перевірки. Цей допит, на його думку, 

починається, зазвичай, після того як допитуваний у вільній розповіді 

повідомить все відоме у справі [69, С. 154]. Варто уточнити, що мова повинна 

іти не про вільну розповідь свідка, перехресний допит починається після 

відповідей на запитання сторони, яка викликала на допит. 
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Серед виділених науковцями ознак перехресного допиту, спільними є : 

1) перехресний допит є одним із видів судового допиту; 2) проводиться після 

прямого допиту; 3) повинен обмежуватися питаннями, які були з’ясовані під 

час прямого допиту [12, С. 325]. Отже, найоптимальнішою із нині наявних є 

дефініція, запропонована В. М. Бабуничем, а саме – «… це допит, що 

проводиться за особливими правилами та який повинен обмежуватися 

з’ясованими під час прямого допиту обставинами або стосуватися питань 

достовірності показань і може бути проведеним лише учасниками процесу, які 

згідно закону мають право ініціювання судового допиту, а інтерес яких 

відрізняється від інтересу особи, яка провела прямий допит» [12, С. 326]. 

У наведеному визначенні цілком слушно запропоновано виокремлювати 

суб’єктний склад допитуючих осіб, власне, через категорію «особистий чи 

процесуальний інтерес яких відрізняється від інтересу особи, яка провела 

прямий допит», а не через словосполучення «протилежною стороною», як 

зазначено в КПК України. Доцільність запровадження такого пояснюється 

наступним. Згідно формулювання, наявного в чинному КПК, можуть 

виникнути обставини, коли потерпілий, будучи незадоволеним результатами 

прямого допиту проведеного прокурором, та за умови незгоди з позицією 

державного обвинувача, не матиме змоги провести допит за правилами 

перехресного, оскільки вказані учасники процесу відносяться до однієї сторони 

– обвинувачення (п. 19 ч. 1 ст. 3). 

Схожа ситуація може виникнути і за наявності двох та більше 

обвинувачених, які належать до сторони захисту, але процесуальний інтерес 

яких може відрізнятись, зокрема інтерес одного обвинуваченого може полягати 

у встановленні його невинуватості шляхом перекладання вини на іншого 

обвинуваченого. Крім цього, вже аналізовані положення ч. 6 ст. 352 КПК 

спрямовують і на те, що свідка захисту під час прямого допиту допитує 

захисник, а якщо обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений. Тут 

доречно зауважити, що тлумачити будь-які норми кримінального 

процесуального законодавства належить, виходячи із положень міжнародних 
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декларацій та загальних засад кримінального провадження. Так, згідно з 

положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

[107] кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 

право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а 

також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 

свідків обвинувачення (п. d ч. 3 ст. 6), Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права [165] кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого 

йому кримінального обвинувачення допитувати свідків, які дають проти нього 

показання, або мати право на те, щоб цих свідків було допитано, і мати право 

на виклик і допит його свідків на тих самих умовах, які існують для свідків, що 

дають показання проти нього (п. е ч. 3 ст. 14). Отже, обвинувачений повинен 

мати право, навіть за наявності захисника, самостійно поставити необхідні 

запитання під час будь-якого різновиду допиту свідків захисту. Своєю чергою, 

положення ч. 7 ст. 352 КПК взагалі не містять будь-яких обмежень участі 

обвинуваченого у проведенні, зокрема, перехресного допиту свідка 

обвинувачення чи потерпілого – «після прямого допиту протилежній стороні 

кримінального провадження надається можливість перехресного допиту 

свідка». Тобто, оскільки обвинувачений належить до сторони захисту, то не 

повинно бути ніяких перешкод його участі у перехресному допиті. 

Європейський суд з прав людини, за аналізом О. Ю. Костюченко [125, С. 

66], у своїх рішеннях займає позицію, що обвинувачений повинен мати 

можливість допитати свідків обвинувачення під час судового провадження. 

Наприклад, у справі Луценко проти України («Lutsenko v. Ukraine» No. 

30663/04, § 52, 18 December 2008), було допущено порушення права на 

перехресний допит, оскільки заявника було засуджено переважно на 

показаннях особи, яку він не мав можливості допитати у суді. Суд зазначив, що 

«з огляду на те, що М. Л., якого заявник не міг допитати в суді, дав викривальні 

показання за відсутності процесуальних гарантій не давати проти себе 

показань, і саме вони переважно були використані для встановлення фактів, які 

мали значення для кваліфікації дій заявника... право на захист було обмежено 
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настільки, що це поставило під сумнів справедливість провадження в цілому» 

[200]. 

Отож, як дещо удосконалений і універсальніший, пропонуємо наш варіант 

визначення поняття «перехресний допит», в якому додатково означимо його 

системно-наукове і процедурне місце, криміналістичну складову, більш розлогу 

предметну складову
1
 тощо, а саме – це вид судового допиту, що здійснюється 

за правилами, визначеними в законодавстві та з використанням вироблених 

наукою криміналістикою тактичних прийомів, який повинен обмежуватися, 

передусім, з`ясованими під час прямого допиту обставинами або стосуватися 

питань достовірності показань і може бути проведений учасниками 

провадження, особистий чи процесуальний інтерес яких відрізняється від 

інтересу особи, яка виконувала прямий допит. 

Відтак, вбачається доцільним виокремити наступні ознаки перехресного 

допиту, якими передусім є те, що перехресний допит: є видом судового допиту, 

показання отримані під час його проведення мають ознаки доказу; проводиться 

після прямого допиту і, головно, однак не лише, в обсязі прямого допиту або 

може стосуватися достовірності показань (дискредитація показань або 

дискредитація особи, яка надає показання); може бути проведеним лише 

учасниками провадження особистий чи процесуальний інтерес яких 

відрізняється від інтересу особи, яка провела прямий допит; проводиться за 

участі однієї особи – допитуваного та не менше одного допитуючого; 

проводиться з метою перевірки, одержаних під час судово-слідчих дій, 

передусім, прямого допиту відомостей, розкриття суперечностей в показаннях, 

виявлення в них помилок та завідомої неправди, уточнення чи деталізація 

попередньо одержаних в суді показань; під час його проведення дозволяється 

використання навідних запитань. 

Науковці слушно наголошують на високих пізнавальних можливостях 

цього виду судового допиту [143, С. 91–94]. Водночас, як зазначає 

                                                 
1
 Скажімо так, є обставини, які можуть цікавити відповідного суб’єкта проведення перехресного 

допиту попри те, що вони не були предметом прямого допиту. 
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В. О. Попелюшко, перехресний допит, як правило, характеризується досить 

високим психологічним тиском. Він відчутно впливає на психіку свідка, що 

заважає йому адекватно сприймати запитання та критично ставитися до своїх 

показань. Неодноразове з’ясування однієї і тієї ж обставини з цих причин може 

призвести до навіювання сумнівів свідка у правильності його показань, а звідси 

– до зміни ним показань на догоду тій стороні, що допитує. Тому, головуючий 

мусить ретельно стежити за правильністю перехресного допиту, не допускати 

виходу його за межі коректності та ділового русла [187, С. 151]. Проте, 

необхідно погодитись з тими, хто вважає, що за дотриманням правил допиту 

повинна перш з все слідкувати протилежна сторона, проявляючи процесуальну 

активність та реалізуючи, таким чином, принцип змагальності [125, С. 66]. 

Також, констатуємо, що згідно з положеннями ч. 8 ст. 352 КПК лише за 

протестом сторони під час допиту свідка головуючий має право зняти питання, 

які не стосуються суті кримінального провадження. 

Вже було зазначено, що основна мета перехресного допиту, крім іншого, 

дискредитувати свідка протилежної сторони, продемонструвавши повну 

неспроможність його показань, за допомогою навідних запитань довести, що 

свідок або дає неправдиві свідчення, або сумлінно помиляється. Проте, 

основною проблемою такого допиту є те, що до нього складно підготуватися 

заздалегідь, адже навідні запитання треба формулювати «на місці» і ставити 

відразу після проведення прямого допиту. Це складна аналітична робота, в якій 

все залежить від володіння тактикою допиту, професіоналізму, навіть 

акторської майстерності того, хто його проводить. Відтак, щоб отримати 

бажану відповідь, необхідно правильно поставити запитання, і в разі потреби 

провести певну перевірку озвучених раніше показань. Саме тому, в КПК є 

норма про те, що метою перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та 

з’ясування розбіжностей з показаннями, наданих слідчому судді, вони можуть 

бути оголошені під час його допиту в ході судового розгляду (ч. 5 ст. 225). 

Наступним різновидом судового допиту є шаховий допит, сутність якого 

полягає в тому, що: суб’єкт (суб’єкти) допиту (той, хто допитує), працюючи з 
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основним об’єктом (допитуваною в суді особою) намагається паралельно 

з’ясувати від інших допитуваних факти й обставини, які досліджують в момент 

основного допиту[118, С. 57; 73, С. 31; 13, С. 433]. Метою цього різновиду 

допиту є негайне отримання підтвердження чи спростування показань 

допитуваної особи з конкретного факту показаннями інших осіб – учасників 

судового процесу[99, С. 185–190]. Крім цього, шаховий допит дає можливість 

успішно усунути протиріччя, встановити достовірність доказів, нейтралізувати 

спроби зацікавлених осіб ввести суд в оману тощо (Додаток Б і В, п.11). 

Виконаний у ході нашого дослідження аналіз 127 кримінальних справ дозволив 

дійти висновку, що за допомогою цього різновиду судового допиту на практиці 

уточнюються, деталізуються показання, усуваються протиріччя, тим самим 

підтверджуються або спростовуються ті або інші аргументи (Додаток А, п.8). 

Наприклад, державний обвинувач під час допиту свідка захисту з метою 

підтвердження і уточнення показань, раніше наданих свідком на досудовому 

слідстві, може звернутися з таким запитанням до іншого свідка (захисту чи 

обвинувачення). 

Шаховий допит за назвою прямо не передбачений КПК, однак його 

проведення здійснюється за правилами одночасного допиту – ч. 14 ст. 352 КПК. 

Зокрема зазначено, що суд має право призначити одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних учасників кримінального провадження (свідків, 

потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в їхніх 

показаннях, який проводиться з урахуванням правил, встановлених частиною 

дев’ятою статті 224 цього Кодексу». 

Іншими словами, особам по черзі пропонується дати показання про ті 

обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 

допит, після чого їм можуть бути поставленні запитання. Особи, які беруть 

учать у допиті, їх захисники чи представники мають право ставити одна одній 

запитання, що стосуються предмета допиту. 

Відтак, шаховий допит відрізняється від перехресного тим, що за 

шахового допитує одна особа, а за перехресного – багато; за шахового допиту 
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одні й ті ж обставини з’ясовуються однією особою, яка допитує різних осіб, а 

за перехресного декількома особами, які допитують, з’ясовують одні й ті ж 

обставини в однієї особи. 

Щоб шаховий допит був ефективнішим, необхідно дотримуватися деяких 

вимог, пов’язаних з його сутністю: 1) цей допит можливий лише щодо осіб, вже 

раніше допитаних у судовому засіданні й таких, що перебувають у судовій залі; 

2) запитання, що ставляться іншим особам, повинні переслідувати конкретну 

мету – підтвердження чи спростування показань основного в цей момент 

допитуваного, тобто не відходити від лінії основного допиту; 3) необхідно 

наперед визначити черговість осіб, яким будуть у певній, також наперед 

визначеній, послідовності поставлені запитання; 4) намагатись не порушувати 

цілісності основного допиту, який проводиться для того, щоб не відхилятися 

від теми основного допиту [95, С. 164–165]. 

Комбінований допит – це поєднання перехресного і шахового різновидів 

судового допиту. 

У зв’язку з особливою практичною доцільністю та рідкісним 

застосуванням у судовій практиці є потреба детальніше зупинитись на аналізі 

повторного та додаткового судового допиту. У літературі ці різновиди судового 

допиту йменують «передопитами» [158, С. 143–150]. 

Перш за все важливо відзначити, що поняття «додатковий» та 

«повторний» допит не є тотожними. Альтернативою до визначення 

«додатковий» допит є не поняття «повторний», а поняття «основний» судовий 

допит. 

Основною відмінністю між основним та додатковим допитом є обсяг 

інформації, що отримується за допомогою проведення таких допитів. У 

першому випадку повинні дослідитись всі обставини у справі, реалізовані всі 

питання програми. Але так буває не завжди. Унаслідок різних причин у процесі 

допиту можуть залишитись не дослідженими певні факти і обставини, але 

зауважується це вже після проведення допиту. Виникає необхідність заповнити 
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прогалини у показаннях, що як відомо, можна зробити шляхом проведення 

додаткового допиту. 

Погоджуємося з думкою К. С. Пітерцева та О. О. Степанова, які 

вважають, що додатковий допит адресується не предмету допиту в цілому, а 

лише окремим його обставинам, конкретним свідченням, які виявились 

прогалинами після проведеного основного допиту [185, С. 21]. Метою 

додаткового допиту є компенсація згаданих прогалин у показаннях 

допитуваного. Тому, додатковий допит у суді є вторинним та допоміжним щодо 

основного допиту. 

Важливо зазначити, що будь-який додатковий допит вже є повторним, 

оскільки проводиться не вперше, а після основного допиту. Додатковий допит у 

суді відіграє компенсаційну роль, основним його завданням є усунення 

прогалин допущених під час проведення основного допиту. 

Незважаючи на те, що в подальшому свідок зможе пригадати нову, не 

почуту у залі судового засідання інформацію, вважаємо, що повторний допит 

потрібно проводити у випадках коли: 1) з’явились нові обставини, що повністю 

суперечать наявній у справі доказовій інформації; 2) виявились розбіжності між 

показаннями та іншими наявними у справі доказами; 3) виникли сумніви у 

достовірності чи правдивості первинних показань відповідної особи; 4) 

необхідність проведення судового пред’явлення для впізнання. 

Вважаємо, що немає потреби обмежувати суд у проведенні повторного 

допиту, якщо за обставинами справи відомо, що допитуваний був свідком подій 

що цікавлять суд, міг спостерігати досліджуванні факти та обставини, але не 

згадав їх під час основного допиту. 

Дослідження практики судового розгляду кримінальних справ засвідчує, 

що показання повторно допитаних в суді осіб, передусім, свідків переважно 

містять ті чи інші нові обставин. Більше того, вони самі стверджували, що 

згадали нові факти чи події саме під час повторного їх допиту (Додаток А, п.8). 

У літературі виокремлюють повторний допит недобросовісного свідка. 

«Особливість цього виду судового допиту полягає в тому, що така особа 
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залишившись після першого допиту у судовій залі, має можливість чути 

показання інших після неї допитаних осіб. Залежно від того, викриваючими у 

неправді чи ні були показання цих осіб, виникає потреба вирішити питання про 

доцільність її повторного допиту. Мета цього допиту зрозуміла – спонукати цю 

особу дати правдиві показання, скориставшись сприятливою для цього 

інформацією, щойно одержаною в суді з інших джерел. Стосовно ж так званих 

добросовісних свідків, бажано відмовлятися від їх повторного допиту в судових 

розглядах кримінальних справ» [93, С. 117]. 

Повторний допит необхідно проводити за іншою схемою ніж основний. 

Розпочинається цей допит з пропозиції раніше допитаній особі повернутись до 

показань за суттю справи з урахуванням іншої інформації, що прозвучала в 

суді, і дати правдиві показання. Послідовність постановки запитань та їх форма 

повинна бути інші ніж під час основного допиту. Це значно ускладнює 

відтворення показань повідомлених під час основного допиту і змушує 

допитувану особу зосередитись та відтворити сприйняті нею події чи факти. 

Якщо ж показання залишаються попередніми, а допитуючий переконаний у 

їхній завідомій неправдивості, він переводить допит на наступний рівень та 

намагається пред’явленням конкретних доказів похитнути позицію 

допитуваного. У завершальній частині повторного допиту, «… у доповнення 

прийомів логічного впливу на допитуваного, доцільно застосувати відповідні 

засоби емоційного впливу. Зокрема, обвинуваченому (для покращення його 

становища перед розв’язкою) надати особливе тактичне значення аргументу 

«останнього шансу» а свідку – уникнути кримінальної відповідальності за 

лжесвідчення”[10, С. 42–46]. 
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Висновки до 1 розділу 

1. Судовий допит – це складний психологічний процес формування 

процесуального джерела доказів – показань. Його можна і потрібно розглядати 

не лише як судово-слідчу дію, як один з передбачених законом способів 

збирання, перевірки та оцінки доказів, а з різних боків, а саме як: інститут 

кримінального процесуального права та криміналістичну категорію; одне з 

повноважень суду, прокурора-державного обвинувача і адвоката-захисника; 

одну з форм здійснення кримінальних процесуальних функцій у судовому 

розгляді; як один з передбачених законом та розроблених криміналістикою 

способів викриття осіб, винних у вчиненні злочину; процесуальний спосіб 

формування показань; спосіб захисту обвинуваченим від обвинувачення; спосіб 

захисту власних прав і законних інтересів потерпілим від злочину та свідком. 

2. Значення судового допиту полягає в тому, що цей засіб є ефективним, 

поширеним, важливим і вагомим серед інших судово-процесуальних, передусім, 

судово-слідчих дій. Воно полягає в тому, що судовий допит є важливим і дієвим 

інструментом збиранням, перевірки, конкретизації та оцінки необхідної для 

встановлення об’єктивної дійсності в кримінальному провадженні інформації. 

Реалізується у спосіб отримання в суді показань від осіб, які володіють 

відомостями про обставини кримінального провадження, що підлягають 

встановленню судовим розглядом. 

3. Судовий допит як діяльність, як самостійна судово-слідча дія - це 

сукупність відповідно передбачених законом дій прокурора-державного 

обвинувача, адвоката-захисника та суду, а також інших учасників судового 

розгляду та самої допитуваної особи (свідка, потерпілого, обвинуваченого, 

експерта) стосовно: а) передавання відомостей допитуваною особою, тобто 

давання нею показань та їх отримання (сприйняття й з'ясування, за необхідністю 

залучення до участі в допиті перекладача або фахівця) особою, яка проводить 

судовий допит; б) поставлення запитань допитуваній особі з метою її 

спонукання до поповнення показань, що даються нею, або доповнення висновку 
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експерта; в) застосування аудіозапису, відеозапису під час проведенні цієї 

судово-слідчої дії та ін. 

4. Залежного від процесуального становища допитуваного в суді 

вирізняють допити: а) обвинуваченого; б) потерпілого; в) свідка; г) допит 

експерта. Залежно від вікових особливостей допитуваної особи: допит а) 

малолітнього; б) неповнолітнього; в) дорослої особи; в) особи похилого віку. 

Залежно від девіантних властивостей особи допитуваного: а) допит звичних 

(без девіантних властивостей) людей; б) допит осіб, які вчинили рецидив 

злочинів, в) допит осіб із психічними вадами, алкоголіків, наркоманів, тощо; 

г) допит засуджених, що утримуються в місцях відбуття покарання; д) допит 

іноземців, або осіб з особливим регламентно-свідоцьким статусом. За 

послідовністю проведення: а) первинний; б) повторний. За обсягом з’ясування 

питань: а) основний; б) додатковий. Залежно від виду показань допитуваної 

особи: а) допит особи, яка дає об’єктивно відображуючи дійсність показання; 

б) допит особи, яка дає помилкові свідчення; в) допит особи, яка дає завідомо 

неправдиві показання. За предметом доказування: а) допит особи, яка 

підтверджує версію обвинувачення; б) допит особи, яка спростовує (заперечує) 

версію обвинувачення. За ситуацією, що склалась на допиті: а) допит у 

безконфліктній ситуації; б) допит у конфліктній ситуації;  

5. Вважаємо, що повторний допит потрібно проводити у випадках коли: 

1) з’явились нові обставини, що повністю суперечать наявній у справі доказовій 

інформації; 2) виявились розбіжності між показаннями та іншими наявними у 

справі доказами; 3) виникли сумніви у достовірності чи правдивості первинних 

показань відповідної особи; 4) необхідність проведення судового пред’явлення 

для впізнання. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАКТИКИ СУДОВОГО ДОПИТУ 

2.1. Поняття тактики судового допиту 

Теза, що ефективність будь-якого різновиду судового допиту залежить не 

лише від дотримання норм кримінального процесуального законодавства, але й 

від використання розроблених криміналістичною наукою тактичних прийомів, 

на сьогодні – вже не заперечна. Саме тому, суттєву роль у виконанні судового 

допиту відіграє його тактичне наповнення. 

Семантично в загальному, родовому понятті тактика – це сукупність 

засобів і прийомів у досягненні наміченої мети. Криміналістична ж 

інтерпретація цього поняття вносить в нього, природно, елемент умовності, 

оскільки очевидно, що немає рівності між військовою і криміналістичною 

тактикою (вони співвідносяться як родове і похідне поняття). Проте такі її 

елементи, як організація і планування дій, оцінні і поведінкові моменти, 

наявність прийомів дії виправдовують використання цього терміну. 

Погоджуючись на загал з цим розумінням категорії тактики, доцільно, як 

видається, бодай у загальних рисах озвучити проблему криміналістичної 

тактики, яка, безумовно, є базисом тактики судового допиту. Серед науковців, 

які досліджували ті чи інші аспекти криміналістичної тактики, першочергово 

необхідно назвати наукові праці Л. Ю. Ароцкера, Р. С. Бєлкіна, О. Я. Баєва, 

В. П. Бахіна, І. Є. Биховського, Л. В. Вініцького, О. М. Васильєва, 

А. І. Вінберга, Ф. В. Глазиріна, Л. Я. Драпкіна, А. В. Дулова, В. А. Журавля, 

О. О. Закатова, Г. О. Зоріна, Л. М. Карнєєву, В. П. Колмакова, В. І. Комісарова, 

В. Є. Коновалову, О. М. Ларіна, С. П. Мітрічева, О. І. Михайлова, 

В. О. Образцова, В. І. Попова, М. І. Порубова, О. Р. Ратінова, С. Я. Розенбліта, 

О. Б. Соловйова, М. О. Селіванова, П. І. Тарасова-Родіонова, О. Г. Філіпова, 

П. П. Цвєткова, Є. Є. Центрова, Б. М. Шавера, В. Ю. Шепітька, В. І. Шіканова, 

І. М. Якімова, Н. А. Якубович і багато інших. Їхніми зусиллями розроблено такі 

окремі криміналістичні теорії, як вчення про криміналістичну версію, про 

планування розслідування, вчення про тактичні прийоми, їхню систематику, 
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про слідчу ситуацію і тактичну комбінацію (операцію), про тактичне рішення, 

криміналістичне прогнозування тощо, детально досліджено тактику слідчих 

дій, шляхи використання під час розслідування злочинів спеціальних знань, 

форми взаємодії слідчого із так званими органами дізнання й ін. Як цілком 

правильно зазначено в літературі, криміналістична тактика – це не просто 

третій (після загальної теорії і криміналістичної техніки), а сполучний елемент 

усієї системи вітчизняної криміналістики [91, С. 176]. 

Не вдаючись до детального аналізу багаточисельних варіантів визначення 

поняття «криміналістична тактика», оскільки це не є предметом нашого 

дослідження, зазначимо: більшість науковців погоджується, що 

«криміналістична тактика – це система наукових положень і розроблених на 

їхній основі рекомендацій щодо організації та планування досудового і 

судового слідства, визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють 

судове дослідження, і прийомів виконання окремих процесуальних дій для 

збирання й дослідження доказів, на встановлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню й прихованню злочинів» [26, С. 287–288]. 

За такого, як видається, методологічно правильного підходу 

криміналістичну тактику розглядають як цілісну структуризовану систему, 

утворену двома відносно самостійними частинами: 1) системою тактичних 

прийомів і засобів як елементів практичної діяльності суб’єктів, що здійснюють 

чи беруть участь у здійсненні провадження у кримінальній справі; 2) системою 

наукових положень, на основі яких розробляються й використовуються на 

практиці тактичні прийоми і засоби [203, С. 51–53]. 

У літературі, поряд із поняттям «криміналістична тактика», подеколи 

трапляється назва «слідча тактика». «Найменування – «криміналістична», – 

пише В. П. Бахін, – відображає джерело походження, джерела формування, а 

назва «слідча» – призначення її положень, основну сферу використання» [19, С. 

186–187]. «...за розходженням назв ховається питання про деякі відмінності 

предмета і змісту тактики» [205, С. 132], а це є важливою обставиною в 

розумінні сутності криміналістичної тактики, її системи. 
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З іншого боку, термін «слідча тактика» за змістом значно вужчий, ніж 

термін «криміналістична тактика». «Використання положень слідчої 

тактики має бути обмежене рамками досудового розслідування, вони 

розраховані у першу чергу на слідчого. Однак тактика, як форма практичної 

діяльності, використовується й іншими учасниками криміналістичної 

діяльності – оперативними працівниками, прокурором, судом, тактичні 

рекомендації щодо яких також повинні розроблятись криміналістикою. Це 

завдання вирішується у відповідному розділі криміналістики, що охоплює 

всі питання тактичного забезпечення різних суб’єктів криміналістичної 

діяльності, а тому в узагальненому варіанті він називається 

криміналістичною тактикою» [236, С. 8] 

С. П. Мітрічев ще більше сорока років тому помітив, що «тактика 

судових дій істотно відрізняється від слідчої тактики і прийоми, розроблені 

криміналістикою для попереднього слідства, не можуть переноситися в стадію 

судового розгляду кримінальних справ» [161, С. 88–90]. Ми розділяємо думку, 

що тактика судових дій відрізняється від слідчої тактики і тактичних прийомів 

досудових допитів. У той же час, не можна погодитися з категорично-повною 

неможливістю перенесення тактичних прийомів, розроблених для досудового 

розслідування, на судову стадію. Поза сумнівом, що судді, прокурори-державні 

обвинувачі та адвокати-захисники під час застосування в судових допитах 

тактичних прийомів, розроблених для досудового розслідування, змушені 

зважати на специфіку судового розгляду кримінальних справ. Лише в такий 

варіант вони взмозі застосувати їх. У зв'язку з цим має цілковиту рацію 

Р. С. Бєлкін, який вважав, що «… у міру розвитку криміналістичної науки 

ставало усе більш зрозумілим, що її рекомендації можуть бути з успіхом 

використані і в процесі судового слідства. Аналіз можливостей і меж 

застосування положень криміналістики судом у багатьох випадках виявив 

необхідність розробки таких криміналістичних рекомендацій, які призначалися 

б саме для суду» [23, С. 600]. І. І. Когутич, у свою чергу, також не заперечує 

використання відповідних криміналістичних знань у судовому розгляді 
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кримінальних справ, виокремлюючи відтак у криміналістичній тактиці, разом з 

тактикою досудового розслідування, судову тактику з її поділом на тактику 

підтримання державного обвинувачення, тактику професійного захисту і 

тактику суду у вирішенні кримінальної справи [93, С. 9–40]. 

Необхідно відзначити, що в криміналістичних джерелах відсутні 

визначення (поняття) тактики судового допиту. Однак безспірно, що тактика 

судового допиту – це частина судової тактики, тактико-криміналістична основа 

цієї судово-слідчої дії. 

Щодо поняття та змісту, власне, судової тактики у літературі висвітлено 

різні погляди науковців. Цілковите заперечення тактики розгляду кримінальних 

справ у суді практично не простежується, навіть у такого її опонента, яким є 

О. М. Васильєв [37, С. 29–33]. Однак діапазон думок щодо цього питання є 

широким. Погляди змінювались відповідно до змін науки криміналістики та її 

розділу – слідчої (криміналістичної) тактики. Серед вітчизняних праць можна 

відзначити статтю О. Л. Ципкіна [235, С. 44–46]. Це ж питання було предметом 

ґрунтовного дослідження у працях Л. Ю. Ароцкера, Г. А. Воробйова, 

Р. С. Бєлкіна, І. І. Когутича, Ю. В. Коренєвського, С. Л. Кисленко, 

В. І. Комісарова, О. Ю Корчагіна та ін. [8, 222 с.; 49, 80 с.; 161, 198 с.; 91, 176 с.; 

119, 176 с.; 121, 141 с.; 120, 218 с.]. Так чи інакше тактику розгляду 

кримінальних справ у суді (судову тактику, тактику судового слідства) ці 

науковці розглядають як частину криміналістичної тактики, справедливо 

вважаючи, що між ними існує «…нерозривний, діалектичний зв’язок» [121, с. 

73]. 

Щодо наповнення, арсеналу судової тактики, то, першочергово, як 

правильно вважає І. О. Возгрін, – це організація судового слідства і судово-

слідчих дій [47, с. 7; 46, С. 221–217 ]. Адже, судовий розгляд, як вже було 

зазначено, це, крім іншого, діяльність суду, пов’язана із пізнанням, 

дослідженням, засвідченням фактів, яка вимагає використання відповідного 

арсеналу криміналістичної тактики. 
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У літературі існують різні точки зору, однак стосуються вони переважно 

поняття тактики судового слідства, а не розгляду кримінальних справ у суді 

загалом (хоча на сьогодні за чинним КПК вже немає такого поняття як «судове 

слідство «). Наприклад, Л. Ю. Ароцкер вважав, що тактика судового слідства – 

це система заснованих на кримінально-процесуальному законі прийомів і 

методів планомірної підготовки і проведення судового слідства й окремих 

судових дій, що забезпечує встановлення істини у справі» [8, С. 29]. 

На думку Н. А. Якубович, визначення Л. Ю. Ароцкера не встановлює чіткої 

межі між провадженням судового слідства в його процесуальному і тактичному 

розумінні, отож вона запропонувала своє визначення, стверджуючи, що «це 

система прийомів і методів, розроблених відповідно до кримінально-

процесуального закону, з використанням даних спеціальних наук і узагальнень 

судової практики для організації планомірного й ефективного проведення судового 

слідства шляхом правильного конструювання судових версій, обрання 

раціонального порядку їхньої перевірки і визначення лінії поводження суду й 

учасників судового розгляду у ході виконання процесуальних дій щодо 

дослідження доказів» [50, С. 8–9]. 

Тактикою судового слідства Г. А. Воробйов пропонує вважати систему 

наукових положень і рекомендацій щодо визначення лінії поведінки суду та 

учасників судового розгляду, організацію, планування та оптимальне виконання 

судових дій і судового слідства загалом з метою встановлення істини у 

кримінальній справі. Ці положення розробляються на основі норм кримінально-

процесуального закону, досвіду судової практики та даних спеціальних наук [235, 

С. 44–46]. 

Автор В. Г. Ульянов вважає, що тактика судового слідства – «це система 

наукових положень криміналістики, психології, логіки та інших наук, а також 

розроблені на їхній основі рекомендації щодо планування судового слідства, 

певної лінії поведінки осіб, що здійснюють перевірку, оцінку та використання 

доказів, і використовувані ними тактичні прийоми слідчих дій для 

встановлення істини у справі» [229, С. 109]. 



 

 

 

72 

На думку С. Л. Кисленко та В. І. Комісарова, тактика судового слідства – 

це завершальна частина криміналістичної тактики. У цій частині повинні 

вивчатись закономірності взаємовідносин учасників судового слідства за 

типових ситуацій збирання (формування), дослідження й використання доказів, 

на основі чого реалізуватимуться традиційні і новорозроблені системи 

криміналістичних рекомендацій з метою найоптимальнішого вирішення 

загальних та окремих завдань криміналістики і кримінального судочинстві [91, 

С. 77–78]. 

Своє визначення пропонує О. Ю. Корчагін. Автор вважає, що «судова 

тактика – це система криміналістичних науково-практичних рекомендацій 

щодо оптимізування судового слідства, раціональних способів виконання 

судових дій з метою встановлення істини у справі» [120, С. 78]. 

Так чи інакше, в принципі і в цілому всі наведені визначення, як 

видається, хоча й частково, проте правильно відображають сутність тактики 

розгляду кримінальних справ у суді. 

Відмінності у поглядах науковців простежуються, передусім, у їхніх 

підходах щодо розуміння структури цієї тактики; умовах судового розгляду, що 

впливають на її формування; у нюансах тлумачення вже аналізованих нами 

понять «судові дії», «судово-слідчі дії», «процесуальні дії» тощо. 

Водночас необхідно зазначити, що складовими елементами тактики, 

використовуваної під час розгляду кримінальних справ у суді, є науково-

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності не лише етапу стадії 

судового кримінального провадження, який умовно називаємо – судове 

дослідження доказів, а, власне усієї стадії судового розгляду. Це рекомендації і 

щодо організації та планування усього судового розгляду з метою визначення 

лінії майбутньої поведінки суду, державного обвинувача та адвоката, і щодо 

оптимального виконання ними судово-слідчих, інших судових дій, в тім числі 

реалізацією судових дебатів з метою встановлення, у межах властивих їм 
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процесуальних функцій, істини у справі. Основним, крім іншого
1
, тут виступає 

визначення: загального тактичного замислу цього розгляду; тактики 

дослідження судових доказів; тактичних прийомів судових і судово-слідчих 

дій. 

У зв’язку з цим можна запропонувати таке визначення тактики розгляду 

кримінальних справ у суді – це одна з частин криміналістичної тактики, що 

містить систему наукових положень та розроблюваних на їхній основі 

відповідних засобів (прийомів, рекомендацій з їхньої реалізації, операцій) 

організації та планування усього процесу розгляду кримінальних справ у суді, 

допустимого і раціонального збирання, дослідження й використання доказів та 

іншої значущої для судового провадження інформації судом, прокурором-

державним обвинувачем, адвокатом-захисником з метою встановлення у ньому, 

відповідно до своєї процесуальної функції, істини. 

Так чи інакше, виконання будь-якого різновиду судового допиту 

супроводжується активним поєднанням з одного боку тактичних дій захисту і 

обвинувачення, з іншого відповідних дій судді з вирішення кримінальної 

справи. Взаємодіючи між собою, ці головні учасники судового провадження 

сприяють виконанню його завдань відповідно до їх процесуального становища. 

І роблять вони це, і завдяки застосуванню тактичних прийомів, апробованих 

криміналістичною наукою, на основі знань психології і судової практики, з 

метою отримання від допитуваних осіб повних, правдивих і переконливих 

показань. У той же час, необхідно підкреслити, що дії кожного з учасників 

відрізняються одні від одних. 

Дії адвоката-захисника вирізняються тим, що вони зосереджені на 

належну підготовку і реальне судове з'ясування тих обставин, які 

                                                 
1
 Серед іншого, дещо повторюючись, виправдано вести мову про загальний зміст тактики розгляду 

кримінальних справ у суді. Зокрема, йдеться про: а) тактику організації та планування судового розгляду; 

тактику організації й планування порушення та підтримання державного обвинувачення у поєднанні з 

тактикою організації та планування захисту від обвинувачення у вчиненні злочину під час розгляду 

кримінальної справи у суді (Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

– М.: Экзамен, 2008. – 639 с. – С.17); б) тактику взаємодії та взаємовідносин суб’єкта конкретного виду тактики 

з іншими професійними учасниками розгляду кримінальних справ у суді, що проявляється: у конструюванні 

ними відповідних видів криміналістичних версій та ситуативному підході до застосування кожним із них, 

співвідносно до своєї процесуальної функції, відповідних тактичних засобів перевірки цих версій тощо. 
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виправдовують або пом'якшують міру покарання його підзахисного. Захисник 

намагається застосувати тактичні прийоми для спростування доказів 

обвинувачення. Тактика захисту сприяє усебічному дослідженню доказів, 

озвучуючи свої аргументи стосовно відповідної кримінальної справи з метою 

переконати суд у правильності своєї позиції. 

Тактика прокурора державного обвинувача, своєю чергою, також 

випливає з вирішуваних ним процесуальних завдань, а саме: ефективно 

дослідити надані досудовим слідством докази, перевірити їх, обґрунтувавши 

допустимість, достовірність і достатність; прагнути створити умови для 

всебічного, об'єктивного і повного дослідження доказів, не залишати без уваги і 

реагування будь-які спроби незаконного впливу на свідків і інших учасників 

судового процесу; своєчасно виявляти і тактично грамотно нейтралізувати 

неправдиве спростування, фальсифікацію, підміну доказів; заповнити в суді 

прогалини і помилки розслідування; протидіяти спробам обвинуваченого 

уникнути обґрунтованої відповідальності. Відтак, перераховані завдання 

переконують, що тактика державного обвинувача під час проведення допиту в 

судовому засіданні полягає в підготовці майбутнього судового допиту та 

з'ясуванні під час його проведення наведених в обвинувальному акті обставин 

справи шляхом використання адекватних судовій ситуації тактичних прийомів 

та інших засобів. 

Метою тактики державного обвинувачення під час допиту в судовому 

засіданні є отримання об’єктивних (таких, що відповідають дійсності) показань 

про вчинений злочин. На нашу думку, повинно існувати суперництво, яке дає 

взаємоможливість протилежній стороні активно продемонструвати свій 

професіоналізм у вирішенні завдань в цьому процесі. Додамо, що на сьогодні 

неможливо уявити судовий розгляд без активного протистояння сторін 

змагального процесу, мета якого в цілому – переконати суд в доведеності або 

не доведеності вини обвинуваченого у вчиненні конкретного кримінального 

правопорушення (злочину). 
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Зі сказаного випливає, що загальні тактичні задуми обвинувачення та 

захисту – часто протилежні. А це, закономірно – необхідно, передбачає певну 

процесуально-тактичну боротьбу обвинувача та захисника. Проявляється вона 

по-різному. Це і питання та контрверсії під час допитів учасників процесу, і 

дослідження різноманітних формулювань щодо з’ясування однієї і тієї ж 

обставини з невдало прихованою метою «покращення» думки (позиції) свідка 

тощо. Водночас очевидно, що тактикам обвинувача та захисника властивий 

самостійний характер. Це обумовлено положеннями кримінального 

процесуального закону, принципом змагальності. Змагальність судового 

розгляду кримінальних справ проявляється максимально повно. Вона 

виражається в можливості сторін пред’являти інформацію, досліджувати її та 

робити свої самостійні висновки, пропонуючи їх на розгляд суду для вирішення 

кримінальної справи за суттю. 

Тактика суду також самостійна. Проте, вона здійснюється з урахуванням 

тактичних ліній обвинувача і захисника. Процес цей є складним і багатоаспектним. 

«Тактика суду всмоктує тактику обвинувачення та захисту, враховує їх, контролює 

їх з урахуванням своїх тактичних міркувань у свою єдину тактичну лінію судового 

слідства» [50, С. 13]. Тактична лінія суду скерована на вирішення завдань 

кримінального провадження з урахуванням думки сторін. А вони, своєю чергою, 

контролюють дії суду та одна одну, заявляючи різноманітні клопотання або 

виражаючи свою думку іншим передбаченим законом способом. 

Тактика суду визначається тим, що судовий розгляд – це безперервна робота 

незмінного складу суду. Ця обставина накладає свій відбиток на змістовність його 

роботи. Докази наявні. Проте їх необхідно дослідити кожен окремо, водночас не 

випускаючи з поля зору їхню сукупність, тобто маючи на увазі всю систему доказів у 

їхньому поєднанні, та ще й в умовах запитань сторін та інших учасників судового 

провадження. У цьому полягає головна пізнавально-психологічна складність 

розгляду кримінальної справи у суді. Саме ця складність й обумовлює тактику суду. 

Вона у цьому випадку тісно переплетена з питаннями організації: конкретизуванням 

предмета судового розгляду, визначенням мети, завдань, плануванням тощо. 
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Отже, ведучи мову про тактику допиту в суді, ми маємо на увазі 

узгоджене поєднання тактики судового допиту державного обвинувача, 

захисника і суду, оскільки саме вони виходячи з покладених на них обов'язків 

забезпечують мету й завдання кримінального провадження. Відтак, тактика 

судового допиту – це частина судової тактики, як сукупність теоретичних 

положень і розроблених на їх основі рекомендацій стосовно найраціональніших 

тактичних прийомів, способів і засобів ефективної підготовки і проведення в 

судовому засіданні прокурором-державним обвинувачем, адвокатом-

захисником та суддею (судом) допиту. 
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2.2. Підготовка до виконання судового допиту 

Реальна і всебічна підготовка до судового допиту як елемент його 

тактики є необхідною умовою одержання повних та достовірних показань. У 

процесі підготовки до судового допиту допитуючий (суд, прокурор, захисник) 

здійснює комплекс тактичних, передусім планово - організаційних заходів, що 

потребує від нього високого рівня знань, зокрема у сфері криміналістики, 

кримінального процесу та судової психології. Ефективна організація будь-якого 

допиту можлива у тому випадку, якщо його підготовка здійснюється на основі 

наукової організації праці [111, С. 45]. 

У наукових джерелах є різні підходи до визначення поняття та змісту 

підготовки до допиту. Дискусійним є питання щодо кількості та назви заходів, 

які проводяться у межах підготовки. Більшість вчених розглядають підготовку 

як сукупність попередньо проведених у певній послідовності заходів [190, С. 

88; 135, С.188], приділяючи увагу розкриттю сутності цих заходів. Так, 

наприклад, О. М. Васильєв та Л. М. Карнєєва вважають, що до таких заходів 

належать: 1) визначення низки обставин, щодо яких необхідно отримати 

інформацію; 2) виявлення даних, що є у справі щодо цих обставин; 3) 

отримання спеціальних знань із спеціальних питань, якщо вони необхідні для 

того, щоб орієнтуватися у події злочину та предметі допиту; 4) вивчення особи 

допитуваного; 5) складання плану безпосереднього проведення допиту: 

6) створення нормальної обстановки допиту [190, С. 88]. 

На думку А. Ф. Кофанова, О. Л. Кобилянського та Я. В. Кузьмічова, 

підготовка до проведення допиту включає: 1) визначення кола осіб, які 

підлягають допиту; 2) визначення послідовності їх допиту; 3) визначення 

предмета допиту та вивчення матеріалів кримінального провадження; 

4) вивчення особи допитуваного; 5) підбір речових доказів та інших матеріалів 

для пред’явлення допитуваному; 6) отримання спеціальних знань, які можуть 

знадобитися під час допиту; 7) визначення переліку необхідних технічних 

засобів фіксації допиту та їх підготовку; 8) визначення учасників проведення 

допиту; 9) складання плану допиту [36, С. 62–63]. 
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М. І Порубов до підготовчих дій відносить низку заходів, таких як 

ретельне вивчення матеріалів кримінальної справи; визначення черговості 

допиту та способу виклику допитуваних; підготовка доказів та інших 

матеріалів, які будуть потрібні під час допиту; вивчення спеціальних питань; 

визначення кола осіб, яких необхідно запросити для участі; складання плану 

[190, С. 100–109]. 

Автори іншого підходу, систематизуючи процес підготовки до допиту, 

поділяють його на рівні або елементи. Так, В. П. Бахін вважає, вважає, що 

підготовка до проведення допиту охоплює такі елементи: організаційний, 

змістовний та тактичний [19, С. 13]. Нам, в цілому, імпонує цей варіант, 

оскільки погоджуємось, що організація процесуальної дії як і будь-якої 

діяльності взагалі, являє собою комплекс заходів щодо створення оптимальних 

умов для визначення та застосування найбільш ефективних та доцільних у 

конкретній ситуації рекомендацій криміналістичної методики з метою 

досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат часу, засобів і сил. 

Тобто «підготовка» охоплює «організацію» і, обов’язково такий елемент як 

«планування». Іншими словами підготовка включає у себе більш широке коло 

заходів, аніж сама організація, хоча й пов’язана з усіма її елементами та 

безпосереднім виконанням самої судово-слідчої дії. Підготовка співвідноситься 

з організацією як ціле і його частина. Тому, на наш погляд, виокремлення 

організаційного елементу підготовки є цілком коректним. 

Вимога проведення судового допиту з дотриманням правил судової етики 

і не допустимість отримання показань від допитуваного шляхом обману, погроз 

та інших незаконних способів є основним загальним правилом ведення допиту. 

Заслуговує на увагу і погляд В. Ю. Шепітька, який поділяє підготовку до 

судового допиту на три основних рівні: пізнавальний, прогностичний та 

синтезуючий [243, С. 272]. Пізнавальний рівень полягає у вивченні матеріалів 

кримінальної справи, ознайомленні з оперативно-розшуковими даними, 

збиранні відомостей про особу допитуваного, вивченні спеціальних питань. 

Інформація, яка буде одержана на цьому рівні, дозволяє прогнозувати різні 
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ситуації допиту, визначити можливість виникнення у допитуваного реакцій на 

використання того чи іншого тактичного прийому або не бажаного психічного 

стану, обирати найдоцільніші способи встановлення психологічного контакту. 

Метою прогностичного рівня підготовки є конструювання «моделі» 

проведення допиту, на підставі інформації, яка отримана на пізнавальному 

рівні. А. В. Дулов та П. Д. Нестеренко, визначаючи як один із принципів 

тактики проведення процесуальної дії обов’язковість його попереднього 

прогнозування, також вказують на необхідність ретельного передбачення всіх 

принципів майбутньої судово-слідчої дії [71, С. 18]. Прогностичний рівень 

охоплює передбачення помилок, яких може допустити допитуваний чи особа, 

яка веде допит, формування тактичних засобів корекції, виправлення, 

профілактики, використання помилок допитуваного тощо. Із цією тезою ми 

погоджуємось лише частково. Адже, на етапі підготовки до судового допиту, а 

саме, на прогностичному рівні, справді можна в певних межах змоделювати 

лінію поведінки допитуваного в ході допиту. Однак, заздалегідь передбачити 

помилки, яких він допустить під час допиту – більш ніж складно. На 

підтвердження цього ми скористались думкою опитаних нами практичних 

працівників і переконались у правильності свого висновку (Додатків Б. і В. 

п. 17). 

Під час підготовки до судового допиту певне значення має 

загальновизнане цілеспрямоване вивчення матеріалів справи. Адже, саме це, 

крім іншого, дозволяє встановити коло осіб, які підлягають допиту, визначити 

предмет допиту, сформулювати запитання допитуваному і т. д. 

Вивчення матеріалів кримінальної справи будь-ким із майбутніх суб’єктів 

судового допиту, чи то головуючий суддя (слідчий суддя), прокурор-державний 

обвинувач або ж адвокат-захисник, необхідно розпочинати з первинних 

відомостей, покладених в основу відкриття кримінального провадження. 

Вивчення інформації із протоколів тих чи інших різновидів слідчого огляду, 

передусім, огляду місця події дає змогу виокремити окремі психологічні риси 

особи майбутнього допитуваного: його рішучість чи обачливість, сміливість, 
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лячність, навички та звички, жорстокість, цинізм, схильність до афективних 

спалахів, патологічні відхилення психіки тощо. 

Так чи інакше, вивчення матеріалів кримінальної справи дозволяє дійти 

висновку щодо характеру дій допитуваного і скласти його «кримінальний» 

портрет. Це особливо актуально для майбутнього допиту обвинуваченого. 

Якщо під час вивчення матеріалів справи з’ясується, що у процесі 

судового допиту необхідними будуть знання в окремих галузях науки, техніки, 

фінансової діяльності, мистецтва тощо, тоді важливим кроком для досягнення 

успіху у цій дії є вивчення спеціальної літератури, ознайомлення з 

відповідними документами та освоєння термінології за темою допиту. 

Вивчення спеціальних запитань необхідно для того, щоб зуміти 

правильно та грамотно, з точки зору спеціальної термінології, сформулювати 

запитання свідкам, потерпілому та обвинуваченому. Якщо ж допитуючий не 

підготовить цей аспект майбутнього спілкування, тоді взаєморозуміння не буде. 

Як результат, вони говоритимуть «різними мовами» без роз’яснення сутності 

запитань та специфіки свідчень. Знання спеціальних запитань допомагає особі, 

що проводить допит з’ясувати ті обставини злочину, які залишились би не 

розкритими без його спеціальної підготовки [110, С. 44]. 

Однак, судова і, передусім, прокурорська практика засвідчує, що 

вивчення матеріалів кримінальної справи часто полягає в ознайомленні з 

обвинувальним актом, а подеколи (якщо цей акт, на думку прокурора, 

недостатньо переконливий) – до вибіркового перечитування окремих наявних у 

матеріалах справи документів. Це, безумовно, недопустимо [101, С. 178], 

(Додаток Б і В, п. 19). 

Деякі прокурори та захисники розпочинають допит не вивчивши добре 

матеріали справи, тому забувають з’ясувати істотні обставини [17; 60]. Як 

результат, необхідно проводити повторні та додаткові допити, що також є не 

бажаним (Додаток Б і В, п. 20). 

Підготовка до проведення судового допиту включає також і використання 

певної програми та комплексу завдань, які необхідно вирішити. Ми 
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погоджуємось, що це, зокрема: формування уявлення про особистісні 

властивості тих, кого було допитано на досудовому розслідуванні і чиї 

показання в суді матимуть принципове значення, про характер взаємовідносин 

цих осіб з іншими учасниками процесу, їхні інтереси та ймовірну позицію, яку 

вони можуть зайняти в суді; визначення кола, черговості та предмета допиту 

відповідних фігурантів чи інших учасників судового розгляду; підготовка 

(бажано письмова) переліку конкретних запитань щодо з’ясування кожної з 

обставин предмета допиту, обміркування та запис їхньої найраціональнішої для 

сприйняття редакції; нотатки щодо тактично найоптимальнішої послідовності 

постановки підготовлених запитань, виокремлення найголовніших (ключових), 

перевірочних тощо; вирішення питання доцільності використання наявних у 

справі доказів (зокрема, й речових) за умов складного допиту, в який момент, в 

якому порядку?, після чого зробити необхідні виписки із відповідних 

протоколів для їхнього відтворення в суді ( із зазначенням аркушів справи); 

вирішення питання – у демонстрації яких, фоно - , кіно - або відеоматеріалів 

(якщо вони є у справі) виникне потреба в суді, в який момент це доцільно 

зробити?, організувати через суд технічне забезпечення цієї операції, 

підготувавши коментарі та оцінку щодо демонстрованих у такий спосіб 

матеріалів; визначення тактично найдоцільнішої послідовності допиту 

головних фігурантів у справі і, відповідно, підготовка пропозиції суду щодо 

порядку дослідження доказів [184, С. 5–23]. 

Підготовка до допиту передбачає необхідність вивчення соціально-

психологічної характеристики допитуваного, яка складається з інформації про 

його характер, темперамент, рівень інтелекту, спосіб мислення, схильність до 

референтної групи, спосіб життя, виховання в сім’ї тощо. Вивчення особи 

допитуваного дозволяє обрати доцільний момент для допиту, визначити 

послідовність допиту кількох свідків або обвинувачених, встановити вище 

згадуваний психологічний контакт з допитуваним, обрати найефективніші 

прийоми, способи виховного впливу, а також оцінити одержані показання. 
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Ознайомлення з даними про особу допитуваного дозволяє прокурору, 

адвокату, головуючому судді (суддям) тощо вже на підготовчій стадії 

визначити тактику допиту, манеру спілкування і стиль поведінки, передбачити 

ситуацію, яка складатиметься в період допиту. Вивчаючи особу допитуваного, 

важливо зрозуміти, що це не просто суб’єкт наділений відповідним 

процесуальним статусом, а конкретна людина, якій притаманні ті чи інші риси 

характеру, темпераменту, це людина із визначеним світосприйняттям, настроєм 

та станом здоров’я. Крім цього, допитуваний може перебувати у певних 

відносинах з іншими учасниками процесу. Також, варто враховувати, що одні і 

ті ж події сприймаються очевидцями по різному. 

Від того, наскільки глибоко допитуючий зуміє вникнути у переживання, 

відчуття та думки допитуваного, взнати індивідуальні особливості, які 

впливають на зміст та якість показань, часто залежить успіх допиту як 

процесуальної дії в цілому. 

Недостатнє знання особи допитуваного, як правило, понижує 

продуктивність допиту, допитуючий використовує тактичні прийоми, які не 

дають великого результату у конкретному слуханні, старається отримати 

інформацію, якою особа не володіє і навпаки втрачає можливість з’ясувати 

фактичну обізнаність допитуваного. 

У літературі, під поняттям вивчення особи допитуваного розуміють 

цілеспрямований та плановий процес збирання та дослідження соціальних та 

природно-біологічних відомостей про цю особу в порядку і формах 

встановлених законом [201, С. 275]. 

Вивчаючи особу, яку потрібно буде допитати в суді, доцільно звернутись 

до спеціальної літератури, вивчити наявні у справі документи та засвоїти 

спеціальну термінологію. Також, посильну в цьому допомогу може надати 

спеціаліст-психолог. Використання спеціальних знань у галузі психології в 

процесі підготовки і проведення допиту є відповідно ефективним. Психолог 

може допомогти визначити особливість психічних процесів, властивостей і 

станів допитуваного, встановити тип темпераменту, риси характеру, 
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інтелектуальні здібності тощо, а також рекомендувати способи за допомогою 

яких можуть бути виявлені окремі психологічні якості допитуваного, 

запропонувати запитання, які доцільно поставити з метою встановлення 

контакту. 

Заключний етап підготовки до судового допиту проходить на 

синтезуючому рівні, а саме: плануванні, яке передбачає визначення порядку 

проведення допиту, здійснення прогностичної функції. Плануючи хід судового 

допиту необхідно спрогнозувати поведінку обвинуваченого, потерпілого або 

свідка на допиті, а також можливість виникнення різних ситуацій допиту та 

зміни під час його проведення. Планування допиту передбачає прогнозування 

можливих реакцій допитуваного на той чи інший доказ та можливі зміни лінії 

поведінки допитуючим в процесі допиту. 

У криміналістичній літературі проблемам планування приділялась значна 

увага, запропоновані різні підходи до визначення сутності цього поняття. Деякі 

автори розглядають його як організацію проведення допиту [36, С. 62] або 

метод організації [253, С. 67], чи організаційно-управлінський метод [55, С. 

230]. Ми поділяємо точку зору В. Ю. Шепітька, який зазначає, що таке 

розуміння планування зменшує його дійсні функції. Планування – це 

інтелектуальна діяльність, пов’язана з вирішенням розумових завдань, метою 

яких є отримання необхідних відомостей, які сприяють встановленню істини. 

Планування можна розглядати як сполучення елементів пізнавальної і 

конструктивної діяльності [240, С. 357]. 

Результатом розумової діяльності прокурора чи захисника при підготовці 

до судового допиту є короткий або розгорнутий план допиту. Він передбачає 

здійснення систематизації всього обсягу зібраної інформації з метою 

моделювання майбутньої процесуальної дії [66, С. 122]. Складання 

розгорнутого плану допиту починається з вивчення його предмета. 

Предметом допиту, про що не одноразово було згадано вище, є 

сукупність обставин, що підлягають з’ясуванню і мають значення для 

встановлення істини у справі. Такі обставини мають викладатися в логічній 
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послідовності та відображати специфіку відповідно до процесуального 

становища допитуваного. Майбутньому об’єкту судового допиту необхідно 

визначити предмет допиту ще до складання плану, оскільки заздалегідь 

підготовлений план цієї судово-слідчої дії не лише конкретизує його, а й 

намічає програму реального дослідження обставин, свідком яких був 

допитуваний [110, С. 50]. План допиту відображає зміст тактики: запитання 

допитуваному та використання інших тактичних прийомів. 

Для успішного виконання допиту, необхідно дотримуватись плану у 

наступній послідовності: короткий зміст показань конкретної особи на 

досудовому розслідуванні; перелік обставин, які необхідно дослідити в цьому 

кримінальному провадженні; запитання, що ставитимуться допитуваному; 

тактичні прийоми, які доцільно застосувати для найкращого проведення допиту 

в цілому, та додаткових прийомів, на випадок, коли допитуючий не отримає 

«потрібні» відповіді на поставлені запитання; аспект черговості надання 

доказів. Якщо допит проводитиметься, стосовно декількох епізодів, то 

звичайно обсяг плану буде збільшений, але структура залишається без змін. 

Судова практика показує, що лише 22% адвокатів і 26,7 % прокурорів 

складають письмовий план допиту (Додаток Б і В, п.18), що на нашу думку є не 

прийнятним і таким, що суперечить рекомендаціям криміналістичної тактики. 

Підготовка до допиту полягає у визначенні не лише змісту тактичних 

прийомів, а й їх послідовності. Відтак, суттєве тактичне значення мають точно і 

лаконічно поставлені допитуючим запитання, які забезпечують, передусім, 

всебічність дослідження предмета допиту. 

Криміналістичною наукою і слідчою практикою напрацьовано наступні 

тактичні вимоги до формулювання запитань: запитання повинні бути 

короткими, зрозумілими і без двохзначного трактування; ставити їх потрібно у 

прямій формі; формулювати запитання так, щоб отримати розгорну відповідь 

на нього, а не фрази «так», «ні», «можливо», «напевно» і т. д.; запитання не 
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повинно, бути навідним
1
; запитання не може бути не етичним; під час 

формулювання запитання необхідно враховувати рівень розумового та 

культурного розвитку допитуваного [185, С. 99]. 

Безумовно, успіх допиту часто залежить не лише від змісту, а й від 

правильної послідовності поставлених запитань. 

На етапі підготовки до судового допиту, коли передбачається тактична 

лінія постановки відповідальних запитань, доцільно керуватися наступними 

положеннями: спочатку ставити запитання, що характеризують допитуваного з 

позитивної сторони, поступово перейти до запитань нейтрального характеру. 

Власне, завдяки такій обстановці понижується психологічне напруження, 

встановлюється вже згадуваний психологічний контакт з допитуваним. На 

останок ставляться «важкі» запитання, тобто ті, що стосуються інтересів 

допитуваного. 

Проаналізувавши окремі загальні правила підготовки до судового допиту, 

необхідно зупинитися на особливостях підготовки прокурора, адвоката та суду 

до допиту певних категорій учасників судового провадження. 

Підготовка до судового допиту обвинувачених, які заперечують свою 

вину та захищаються за допомогою неправдивих показань, займає центральне 

місце у рамках, передусім, загальної підготовки прокурора для підтримання 

державного обвинувачення та захисту інтересів потерпілих осіб в суді. 

У судовому засіданні найчастіше першим допитують обвинуваченого (ст. 

351 КПК), за ним потерпілого (ст. 353 КПК) і на останок свідків (ст. 351 КПК). 

У цілому ця послідовність є і змістовно, і тактично правильною, оскільки 

логічним є після оголошення в суді обвинувачення, дати можливість 

обвинуваченому реалізувати своє право на захист. Після давання ним показань 

зрозумілим стає, які факти щодо обвинувачення оспорюються обвинуваченим, 

відповідно на що потрібно найбільш сконцентрувати увагу допитуючому. В 

подальшому допитують потерпілих, вони, як правило, займають обвинувальну 

позицію (Додаток Б і В, п. 21). 

                                                 
1
 Про сутність і допустимість навідних запитань ми говорили у першому розділі. 
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У рамках цього загального порядку, безумовно, є місце для багатьох 

тактичних маневрів, що застосовуються в інтересах успішного підтримання 

державного обвинувачення у суді. Так, наприклад, у справах про зґвалтування, 

де показання потерпілої відіграють вирішальну роль, черговість її допиту може 

змінюватися. Якщо допитувана давала чіткі обвинувальні показання на 

досудовому розслідуванні, тоді немає підстав вважати, що у суді вона може їх 

змінити. Відтак тактично правильно буде запропонувати спершу допитати, 

власне, потерпілу, а не обвинуваченого. Такий хід може спонукати 

обвинуваченого признати свою вину, особливо за ситуації заперечення ним 

своєї вини (Додаток Б і В, п. 21). 

За ситуацій, коли обвинувачених декілька і один з них (згідно матеріалів 

досудового розслідування) буде в суді схильний мовчати чи давати неправдиві 

показання, прокурор, як і адвокат повинні бути готові акцентувати увагу 

допитуваного на тому, що не в його інтересах, оскільки це перешкоджає 

з’ясуванню його справжньої ролі у вчиненому злочині, яка може бути менш 

значною, ніж йому інкримінують. Саме тому, пропонують допитати спочатку 

тих осіб, участь яких у вчиненому злочині менш значна. Звичайно, за загальним 

правилом, легше породити інтерес до давання правдивих показань у 

допитуваного, який не вчиняв злочин і не причетний до нього [155, С. 115]. 

Також, доречно розглянути підготовчі дії стосовно очікуваної в суді 

ситуації, коли із чотирьох обвинувачених один повністю, а другий частково 

визнали свою вину у вчиненні групового злочину, решта не визнали в повному 

інкримінованому обсязі. 

Було б тактично правильно, передусім прокурору, готуватись до їх 

судового допиту, власне в такому порядку: першим, повинен давати показання 

той, хто повністю визнав свою вину, другим – обвинувачений, що визнав вину 

частково, третім і четвертим – менш інтелектуально спроможний або ж 

слабохарактерний допитуваний. Ідея очевидна: першим у суді повинен 

виступати той, хто є носієм правдивої на думку прокурора (суду) інформації, 

для того, щоб одразу підтвердити обвинувачення і створити безконфліктну 
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ситуацію судового розгляду, з іншої сторони визнане допитуваним 

обвинувачення повинно позитивно вплинути на співучасників. 

Друга тактична рекомендація: із декількох обвинувачених, які визнавали 

свою вину на досудовому розслідуванні, першим у суді допитати 

найсвідомішого, тобто – який дає багатосторонні та детальні показання, щоб 

отримати максимум інформації про вчинений злочин та винних осіб, а потім 

лише співставити викладене із інформацією з інших джерел. Якщо свідки 

перебувають на «рівних», спочатку планують допит очевидців злочину, та 

найсвідоміших і не зацікавлених у ході справи, щоб швидко та всебічно 

висвітлити усі обставини вчинення злочину. 

В окремих випадках доцільно готувати роздільні допити обвинувачених. 

Це особливо важливо у кримінальних провадженнях (справах), де притягнуто 

неповнолітніх осіб, які потрапили під вплив дорослих злочинців. Неповнолітні, 

як правило, цілком визнають свою вину і докладно розповідають про роль 

дорослих підмовників. Але, аналогічно тому, як неповнолітній підпав у свій час 

під вплив дорослого, так і в судовому засіданні під тим же впливом він може 

змінити раніше надані показання. 

Враховуючи те, що головна послідовність допиту свідків у суді, як вже 

неодноразово було зазначено, визначена КПК (зокрема, що свідка 

обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, якщо 

обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений тощо), тому загальна 

тактична лінія послідовності допиту свідків, залежно від їх так званого 

змагального статусу, повинна визначатись (під час підготовки цього 

майбутнього дійства), передусім, залежно від обсягу та характеру інформації у 

їхніх «досудових» показаннях. За умов складніших ситуацій доречно 

враховувати: характер взаємовідносин свідка з обвинуваченим та потерпілим; 

інформаційну цінність показань відповідного свідка у порівнянні з показаннями 

інших осіб; ймовірність зміни ними у суді своїх попередніх свідчень тощо. 

Саме на ці чинники вказали наші респонденти (Додаток Б і В, п. 22). 
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За рівних умов перевагу у черговості допиту потрібно надати свідкам 

очевидцям злочину, і насамперед – найбільш обізнаним і не зацікавленим у 

результаті розгляду справи, щоб всебічно висвітлити найважливіші обставини, 

пов’язані зі злочином (Додаток Б і В, п. 22). 

Не менша актуальність притаманна підготовці до судових допитів 

обвинувачених, передусім, у багатоепізодних кримінальних провадженнях або 

ж за потенційно проблемних судових ситуацій, коли обвинувачені очікувано 

даватимуть і під час судового дослідження завідомо неправдиві показання, що, 

зокрема, випливає з протоколів їх «досудових» допитів. Тут, особливо 

затребуваними є підготовка відповідних планів допиту, в яких необхідно 

запрограмувати детальний предмет допиту і адекватний тактичний арсенал. Не 

в останню чергу обранню цього арсеналу має сприяти й належне формування 

уявлення про особистісні властивості тих, кого необхідно буде згодом 

допитати. 

Отож, сутність підготовчого вивчення індивідуальних особливостей 

допитуваних в суді осіб. Відомо, що ці особливості обумовлені, крім іншого, 

низкою чинників, зокрема: стать допитуваної особи, її вік, рівень освіти, 

професія (вид діяльності), стан здоров’я (взагалі на момент допиту), наявність 

чи відсутність судимостей, сімейний стан, процесуальне становище 

(обвинувачений, потерпілий, свідок) [93, С. 71–72]. 

Безспірну важливість становлять вікові, розумові та психологічні 

особливості допитуваної особи. Як наслідок, зрозуміло й те, що підготовка до 

судового допиту неповнолітніх обвинувачених, свідків чи потерпілих є 

особливо складним процесом і вимагає від допитуючого особливої і ретельної 

підготовки (саме на цей об'єктно-змістовний аспект звернули увагу і наші 

респонденти (Додаток Б і В, п. 23)). 

Отож, коротко про специфіку підготовки до судового допиту 

неповнолітніх, оскільки, як цілком обґрунтовано вважають О. М. Васильєв та 

Л. М. Карнєєва – вивчення особи цього різновиду об’єкта допиту займає 

центральне місце в його організації та здійсненні [36, С. 174]. 
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Важливою умовою успішності виконання допиту неповнолітнього у суді 

є заздалегідь отримана інформація про особу допитуваного [163, С. 140], яку 

слідчі (адвокати), як правило намагаються отримати шляхом допиту родичів, 

класного керівника (або інших вчителів, які добре знають підлітка), а якщо 

підозрюваний (свідок чи потерпілий) працює, то й шляхом допиту колег з місця 

роботи, керівника структури і т.д. (адвокати-захисники на досудовій стадії, 

зрозуміло, цих осіб не допитують, а розмовляють під час особистих зустрічей 

чи витребують відповідні довідки тощо). У ці способи з’ясовують широкий 

спектр питань, стосовно соціальної та психологічної характеристики 

неповнолітнього. Особливу увагу приділяють відомостям, щодо потреб та 

інтересів підлітка. Не упускають можливість традиційного способу збору 

інформації, такого як: додавання до матеріалів кримінального провадження 

письмових характеристик з місця праці, навчання, проживання, а також комісій 

з питань захисту прав дитини (правонаступниць колишніх комісій у справах 

неповнолітніх). 

Для очікуваного отримання об’єктивних показань необхідно із 

відповідних матеріалів кримінального провадження або ж шляхом 

передбачення відповідних заходів вже під час безпосереднього судового 

розгляду встановити все те позитивне, що було притаманним підлітку, а також 

період, динаміку та причини погіршення його наступної поведінки тощо 

(проблеми у сім’ї; вплив дорослих; хвороба, смерть одного з батьків і т.д.). Це 

положення також знайшло підтримку результатами проведеного анкетування 

(Додаток Б і В, п. 23). 

Щодо особливостей підготовки до судового допиту такої категорії осіб, 

як людей похилого віку, доцільно врахувати, що унаслідок поважного віку і 

зазвичай пов’язаного з ним не найкращого стану здоров’я, погіршену пам'ять і 

сприйняття, ці люди здебільшого, особливо, як для нашого західного регіону, 

релігійні, мають великий життєвий досвід, відповідний статус. 

Знаючи цю психологічну перевагу, суб’єкт допиту може використати 

категорії честі та гріха, часом чітку кар’єрну лінію та хорошу репутацію з 
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останнього місця праці, як тактичний засіб для емоційного впливу на 

лжесвідка. Уміло зіставляючи високу (за можливістю) моральну оцінку 

прожитого допитуваною особою життя з чинником завідомого спотворення 

нею в суді істини, що, безумовно, підриває і ставить під сумнів цю оцінку, 

можна досягти бажаного успіху в одержанні правдивих показань [93, С. 78–79; 

185, С. 113]. 

Високий рівень освіти і загальної ерудованості допитуваного, важливо 

сприймати як чинник, що впливатиме на значний порівняно з іншими супротив 

щодо встановлення істини. Це може бути обумовлено краще продуманими 

неправдивими версіями, аргументаціями, вмілим протистоянням окремим 

наведеним у суді фактам. Підготовку допиту потрібно провести так, щоб під 

час судового розгляду не було підстав для зауважень до перебігу допиту зі 

сторони такого допитуваного і допитуючому не зазнати краху в 

інтелектуальному протистоянні з ним. Головною умовою досягнення успіху у 

цій ситуації є обачне та самокритичне ставлення до кожного поставленого 

запитання, аргументу, репліки тощо. 

Особливу увагу у підготовці до судового допиту, передусім, прокурору 

(не зайве й для головуючого судді ) більш ніж бажано приділити такій категорії 

обвинувачених, які вже мали одну чи більше судимостей. Відомо, що судимість 

(як чинник) може набагато більше впливати на поведінку обвинуваченого, в 

порівнянні зі свідками чи потерпілими. У цьому випадку до проведення 

судового допиту, важливо ознайомитись з наявними у кримінальній справі 

копіями вироків стосовно усіх минулих злочинів нині обвинуваченого. За 

кожною із них важливо оцінити якість та кількість доказів вини 

обвинуваченого і яку позицію він займав щодо інкримінованого 

обвинувачення, чи простежувались випадки давання неправдивих показань на 

досудовому розслідуванні та у суді. Усю інформацію необхідно узагальнити та 

зіставити з доказами кримінальної справи яка слухатиметься. 

Отже, щоб домогтись бажаного результату у судовому розгляді і 

особливо щоб забезпечити себе від несприятливих ситуацій, допитуючий 
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(тобто в рівній мірі прокурор, адвокат і судді) повинен мінімізувати значення 

чинника невідомості, раптовості, що в значній мірі є реальним лише за 

належної підготовки до судового допиту. Саме тому, підготовка до судового 

допиту як важлива складова цієї судово-слідчої дії, є не тільки відповідальною, 

а й об’єктивно важливою. 

Тож, підготовка до судового допиту – це тактична складова цієї судово-

слідчої дії, що реалізується відповідними її суб’єктами у формі цілеспрямовано-

функціонального акту шляхом здійснення відповідного діяльністьного процесу, 

утвореного двома його частинами: організацією та плануванням. 

Організація роботи на етапі підготовки до судового допиту – це процес 

упорядкування й оптимізації діяльності відповідно прокурора-державного 

обвинувача, адвоката-захисника, головуючого судді (слідчого судді, суддів), що 

полягає у визначенні й конкретизації мети майбутнього різновиду судового 

допиту та його завдань; визначенні сил, засобів та планування їх майбутнього 

застосування під час судового допиту і створенні умов для якісного 

використання відповідних тактичних прийомів та інших засобів. 

Планування під час підготовки до судового допиту – це форма підготовки 

у вигляді мисленнєво-практичної діяльності прокурора-державного обвинувача, 

адвоката-захисника, суду, яка спрямована на передбачення способів і засобів 

проведення відповідного різновиду судового допиту з окресленням 

найдоцільніших просторово-часових, суб’єктних, доказово- і тактично- 

змістовних та інших складових цієї судово-слідчої дії. 
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2.3. Загальні тактичні прийоми виконання судового допиту 

Ефективність проведення допиту у суді залежить насамперед від якості 

розроблених криміналістикою тактичних засобів його здійснення та 

доцільності їх застосування у кожній конкретній ситуації з метою отримання 

відомостей. 

Основним тактичним засобом проведення будь-якого допиту є тактичний 

прийом. Це той первинний елемент, з якого складається тактика процесуальних 

дій. У криміналістичній літературі є різні підходи до визначення його сутності. 

Деякі вчені розглядають тактичний прийом як наукову рекомендацію [36, С. 7], 

інші – як спосіб дії [7, С. 17] або лінію поведінки [27, С. 286]. Ми поділяємо 

думку В. Ю. Шепітька щодо визначення тактичного прийому як способу 

здійснення процесуальної дії, спрямованої на досягнення конкретної мети, 

заснованого на психологічному механізмі його реалізації, найбільш 

раціонального та ефективного у певних ситуаціях [243, С. 37]. 

Узагальнивши наявні думки стосовно поняття тактичного прийому можна 

диференціювати поняття власне тактичного прийому судового допиту, а саме – 

це продукт функціонування криміналістичної науки, об’єктивна категорія, що 

містить у собі рекомендації стосовно найраціональніших способів, дій чи лінії 

поведінки суб’єктів виконання допиту в його типових ситуаціях з метою 

встановлення необхідних обставин судового провадження. 

У літературних джерелах зустрічаються і різні думки щодо виокремлення 

тактичних прийомів (їх системи, видів). Так, наприклад, К. В Пронін 

розмежовує такі основі тактичні прийоми судового допиту як: раптовість, 

послідовний натиск, використання позитивних якостей особи, уявне допущення 

легенди, відволікання уваги, контроль, співставлення [197, С. 131–135]. 

В. Ю. Шепітько тактичні прийоми допиту розглядає як такі, що 

спрямовані на актуалізацію в пам’яті забутого: постановка нагадуючи запитань, 

пред’явлення доказів, демонстрація іншої матеріалізованої інформації, допит на 

місці події, оголошення показань інших осіб; та спрямовані на викриття 

неправди у показаннях [246, С. 14–21]. Доповнює вищенаведені класифікаційні 
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рубрики поділ тактичних прийомів судового допиту залежно від ситуації: 

тактичні прийоми судового допиту за конфліктної та безконфліктної ситуації 

[93, С. 103–117]. 

Мабуть, не зовсім виправдано вести мову про рубрики тактичних 

прийомів судового допиту без співвідношення їх з метою, завданнями і 

ситуаціями самої судово-слідчої дії та судового розгляду на тому чи іншому 

його етапі в цілому. 

Залежно від мети судового допиту виокремлюють низку типових 

ситуацій: безконфліктну; конфліктну із незначним суперництвом; конфліктну із 

суттєвим суперництвом [14, С. 113–148]. 

На думку, М. П. Малютіна характер ситуації у значній мірі залежить від 

процесуального становища допитуваного [155, С. 126]. 

Безконфліктна ситуація характерна тим, що у ній збігаються інтереси 

допитуваного і допитуючого. Допитуючий прагне отримати правдиві 

показання, а у допитуваного є наміри розповісти усі обставини, відомі йому по 

справі. В наявній ситуації немає протидії та опору. 

Набагато складнішими є дві наступні ситуації. Обидві пов’язані з 

протидією допитуваного щодо встановлення істини. Різниця між ними 

визначається ступенем протидії з допитуючим за реалізацію наміченої лінії 

допиту. Так чи інакше, за цих ситуації має місце конфлікт інтересів сторін – 

учасників допиту. 

Незначне суперництво має місце тоді, коли обвинувачений визнає свою 

вину лише частково. Таку позицію він обирає тому, що цілком заперечувати 

свою вину в конкретному випадку безглуздо (з різних причин), як результат, 

зосереджує опір на окремих аспектах, які об’єктивно важко встановити. Часто 

допитуваний перекручує мотиви вчиненого злочину у свої показаннях та 

придумує обставини, щоб пом’якшити свою відповідальність. В окремих 

випадках, вищенаведену позицію можуть приймати свідки та потерпілі, якщо 

вони заінтересовані (або стали такими) у розгляді справи на користь 

обвинуваченого. 
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Значне суперництво проявляється повним заперечення вини у вчиненому 

злочині (часом усупереч фактам та здоровому глузду) і виражається у впертому 

протистоянні встановленню істини у кримінальній справі за допомогою 

неправдивих показань або відмови від їх давання, як таких взагалі. Часто 

зустрічається перехід з позиції незначного суперництва на значне суперництво, 

після впевненого спростування на досудовому слідстві або у суді неправдивих 

показань обвинувачений відмовляється від давання показань взагалі. Однак 

зазначимо, що відмова обвинуваченого від давання показань за суттю, слугує 

відмовою від самовиправдання, тобто від самозахисту. Оскільки, таку свою 

поведінку він не пояснює, тому трактувати відповідну поведінку допитуваного 

можна у спосіб, коли другої захисної версії, крім озвученої раніше і 

спростованої у нього немає, придумати переконливу нову, щоб співпадала з 

обставинами злочину він не може, але й визнати свою вину не хоче. Якщо 

обвинувачений бореться за «перемогу» використовуючи неправдиві показання, 

то відмова від давання показань – це більш пасивний стан, в якому немає 

протидії, боротьби. Таку своєрідну поведінку потрібно вміло і головне вчасно 

використати в тактичних завданнях. 

На жаль, останнім часом доволі часто у суді спостерігаються ситуації із 

значним суперництвом із боку свідків, а подеколи і потерпілих (Додаток Б і В, 

п.п. 24, 25). Відомі випадки, коли у суді свідки давали завідомо неправдиві 

показання на користь обвинуваченого, не зважаючи на попередження про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або готові були 

її понести, жертвуючи навіть волею. Тому зрозуміло, судові допити за участі 

таких лжесвідків проходять винятково у гостро конфліктних ситуаціях 

(Додаток Б і В, п.п. 24, 25). 

Щодо судових допитів у безконфліктній ситуації, то вони характерні 

безперешкодним зі сторони допитуваного встановленням істини, даванням 

правдивих показань та загальним сприянням у судовому розгляді. У цього 

різновиду судової ситуації основним тактичним завданням є отримання повної 

та перевірено достовірної інформації про досліджувані у суді події. Тобто, 
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загальним тактичним арсеналом виступають прийоми, скеровані на перевірку 

щирості озвучуваних у судовому розгляді показань, а також на актуалізацію 

забутого, якщо це простежується в їхніх показаннях. Саме для цих випадків 

виправдано застосовувати прийоми, що ґрунтуються на психічних асоціативних 

процесах, зокрема: «суміжність», «схожість», «наочність», «контрастність», 

«роз’єднання» (дизасоціація), «перифраза», «відновлення у пам’яті забутого та 

відтворення сприйнятого» [93, С. 102] тощо. 

«Перифраза» полягає в тім, що для перевірки достовірності показань і 

правильності їхнього словесного оформлення допитуваний на прохання 

допитуючого дублює важливі елементи повідомлюваної ним інформації, 

повторюючи їх у вигляді перифраз (іншими словами) [136, С. 99–101]. 

Допомогти допитуваному з метою відновлення у пам’яті забутого та 

відтворення сприйнятого також є важливою тактичною метою безконфліктного 

судового допиту. Зустрічаються випадки, коли допитуваний розповідаючи про 

обставини сприйнятих подій та явищ злочину, окремі деталі та епізоди 

пропускає у своїй розповіді. Часом допитуваний усвідомлює неповноту наданої 

інформації і посилається на погану пам'ять. У деяких випадках він сам без 

допомоги особи, яка веде допит цього не помічає. Відтак, перешкодою в 

отриманні правдивих свідчень виступають, так звані «прогалини» у його 

пам’яті. Тому, зрозуміло, що в таких випадках допитуючий повинен усунути 

прогалини, але аж ніяк шляхом підказки, оскільки законом заборонено ставити 

навідні запитання (хіба що, має місце перехресний допит). 

В літературі існує думка, що перш за все необхідно керуватись знаннями 

про асоціації, сутність яких загальними рисами можна пояснити так: всі 

предмети чи явища, які зв’язані між собою у дійсності, зв’язуються в пам’яті 

людини, а тому побачивши будь-який з вказаних предметів чи явищ, людина 

може згадати інший, сприйнятий швидше у зв’язку чи паралельно з ним [33, С. 

199]. Цілком зрозуміло, чим більше об’єктів надаються допитуваному для 

нагадування, тим легше йому згадати забуті обставини, пов’язані з цими 

об’єктами. 
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Часто допитувані в суді особи не можуть пригадати прізвище, ім’я чи 

прізвисько певної людини. У такому випадку допитуваному доречно надати 

різні довідники, щоб серед інших прізвищ, імен та прізвиськ він міг пригадати 

забуте. 

У ситуаціях, коли допитуваний внаслідок своєї розгубленості, 

неуважності або інших чинників, ненавмисно допускає прогалини в своїй 

розповіді про окремі епізоди, факти, деталі, тоді допитуючий може 

запропонувати йому змінити хронологію викладу обставин, тобто змінити 

послідовність їх опису. Іншими словами, якщо злочин багатоепізодний, то 

зазвичай обвинуваченому на допиті пропонують послідовно розповісти як 

вчинявся злочин. В окремих випадках, позитивні результати можна отримати, 

після пропозиції розповісти чим допитуваний займався до визначених подій. 

Таким шляхом з’являються асоціації суміжності, завдяки яким допитуючий 

може пригадати забуте. 

Актуальним як для нашого предмета дослідження є аналіз різновидів 

конфліктних ситуацій, притаманних судовому допиту. Так чи інакше вони 

уособлюють, власне, протидію допитуваного встановленню істини у справі та 

протистояння інтересів допитуваного та допитуючого. 

Розглядаючи тактичне протистояння у конфліктній ситуації, немає змісту 

виокремлювати конфліктну ситуацію пов’язану із значним та незначним 

суперництвом, оскільки, так чи інакше, сутність одна – протистояння 

обумовлене оборонною домінантою допитуваного. Хоча, очевидним є й те, що 

конфліктна ситуація із значним суперництвом є найскладнішою для особи, яка 

веде допит, потребує концентрації усіх сил, професіоналізму та ретельної 

підготовки до допиту [93, С. 103–104]. 

Конфліктна ситуація з якою стикаються під час судового допиту завжди 

має одну з двох типових особливостей: або була такою на досудовому 

розслідуванні і так само повторюється у суді, або, спочатку безконфліктна, 

раптово переходить у суді в конфліктну. 
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У першому випадку важливим є те, що допитуючий уже знайомий з 

відповідною захисною позицією (з матеріалів справи) і передбачив тактичні 

засоби для її нейтралізації. Загалом ця особливість полегшує завдання 

допитуючого стосовно спростування у суді неправдивих показань суб’єкта. 

Однак, важливо враховувати й те, що допитуваний встояв на своїй неправдивій 

позиції на досудовому розслідуванні та пройшов так званий курс тактичного 

протиборства з слідчим (а можливо й декількома), більш ніж досконало 

ознайомлений із його обвинувальною аргументаціє. Тому, напевно, і в суді він 

буде вперто заперечувати обвинувачення. Також, не виключаємо, і озвучення в 

суді нових додаткових аргументів для захисту допитуваним своїх попередніх 

версій та показань. 

Інша особливість конфліктної ситуації, навпаки характеризується 

несподіваною відмовою допитуваного у суді від свої попередніх показань, 

частіше правдивих та зміною їх на нові – завідомо неправдиві. У ній важливими 

є два моменти, що негативно впливають на допитуваного: передусім, чинник 

раптовості самої зміни у показаннях та новизна неправдивої інформація, яка 

прозвучала. Непередбачена зміна попередніх показань допитуваною особою, 

руйнує систему заздалегідь підготовлених обвинувальних ( чи виправдувальних 

як для допиту адвокатом свідків обвинувачення) доказів, а нова інформація 

ставить перед допитуваним інші завдання, які він повинен вирішувати 

експромтом та без підготовки, підбираючи аргументи, що спростовують нові 

показання. 

Зрозуміло, що відповідно до особливостей різновиду конфліктної ситуації 

й будується тактика судового допиту. 

Особливу увагу під час допиту у конфліктній ситуації необхідно 

приділити етапу запитань-відповідей, загальна тактична схема якого виглядає, 

зазвичай, як система із трьох блоків запитань, що ставляться в наступному 

порядку. 

Спочатку ставлять запитання (перша група), які уточнюють та 

деталізують відповідні аспекти вільної розповіді допитуваного, що містять 
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завідомо неправдиву інформацію. Тактичне значення цієї групи запитань 

обумовлене тим, що відповіді на них інформаційно збагачують вільну 

розповідь допитуваного, надають йому завершеність, відносну всебічність 

щодо висвітлення предмета показань, і водночас дають допитуючому (у рівній 

мірі прокурору, головуючому судді і адвокату) додатковий матеріал для 

майбутнього тактичного руху. Водночас запитання першої групи 

«прив’язують» суб’єкта до того, що він сказав. Ці запитання ще не «атака», а 

«маневри», що мають на меті глибше вивчити допитуваного, одержати від 

нього максимум інформації, відшукати у ній протиріччя та намітити найкращий 

план подальших дій [185, С. 106]. 

До другої групи належать запитання, що констатують протиріччя у 

вільній розповіді допитуваного, вимагаючи від нього їхнього пояснення та 

вирішення. Цими запитаннями, зазвичай, прокурор чи адвокат розпочинає 

наступ на показання допитуваного, наносячи інформаційні удари по тих 

фрагментах, в яких виявлені протиріччя (зрозуміло, адвокат діє в означений 

спосіб під час допиту потерпілого та свідків обвинувачення). Умілим 

використанням запитань цієї групи подеколи можна похитнути, а згодом і 

зруйнувати психологічну установку допитуваного на давання завідомо 

неправдивих показань й змусити говорити правду [122, С. 141–142]. Це 

особливо притаманно перехресному допиту. 

Так чи інакше, небажання допитуваного давати показання виступає 

головною перешкодою на шляху до досягнення завдань допиту. В умовах 

судового розгляду такі перешкоди долаються шляхом використання прийомів 

активного психологічного, емоційного та логічного впливу, а також 

відповідного спрямування тактичні комбінації [155, С. 136]. 

Тактичні прийоми психологічного впливу застосовують в суді для: 

1) переконання допитуваного у неправильності зайнятої ним позиції; 2) 

доведенні до відома допитуваної особи про факти давання відповідного змісту 

показань співучасниками обвинуваченого (за роздільного з тих чи інших 

підстав їх судового допиту); 3) публічної легалізації протиріч між 



 

 

 

99 

співучасниками, та роз’яснення їх суті; 4) переконання в нелогічності відмови 

від давання показань, шляхом пред’явлення доказів причетності чи обізнаності 

допитуваного, результатів використання спеціальних знань тощо. 

Тактичними прийомами емоційного впливу виправдано вважати: 

1) спонукання обвинуваченого до чистосердечного зізнання вини шляхом 

роз’яснення негативних наслідків давання неправдивих показань та 

заперечення своєї вини, і навпаки, сприятливих наслідків визнання своєї вини 

та активної співпраці у прийнятті судом законного, обґрунтованого й 

справедливого рішення; 2) використання антипатії, яку відчуває допитуваний 

до будь-кого з осіб, які проходять з ним у кримінальній справі, його залежності 

від них; 3) вплив на позитивні сторони особи допитуваного; 4) використання 

фактору раптовості тощо. 

Прийоми логічного впливу призначені для впливу на інтелектуальну 

сферу допитуваного, призначені для переконання допитуваного у 

беззмістовності неправдивих свідчень та у можливості її викриття. До таких 

приймів виправдано відносити: 1) логічний аналіз протиріч у показаннях 

допитуваного; 2) логічний аналіз протиріч між інтересами допитуваного та його 

співучасників; 3) пред’явлення доказів, які викривають неправду. До речі, цей 

тактичний прийом може також ґрунтуватись і на факторі раптовості та 

впливати як на емоційну, так й інтелектуальну сферу психіки допитуваного. 

Практика засвідчує, що найефективнішим тактичним прийомом є 

використання протиріч, виявлених під час аналізу наявної у показаннях 

допитуваного інформації та інших доказів. Зазвичай, це виглядає як 

сконцентрування уваги допитуваного на наявні протиріччя в його показаннях з 

матеріалами справи. Психологічна сутність даного прийому полягає не в 

пред’явленні доказів, а у використанні виявлених протиріч. 

Реалізація прийому пов’язана з тим, що під час допиту допитуючий 

пред’являє докази, одночасно пояснює значення кожного з них та пропонує 

допитуваному дати відповідні пояснення. Саме пред’явлення може відбуватися 

по-різному, докази можна пред’являти як почергово, так і в сукупності. Цілком 
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виправдано, пред’являти докази в сукупності, під час допиту осіб, які 

відрізняються підвищеною емоційністю та часто одразу «здаються» після 

пред’явлення їм одного, будь-якого доказу. 

Під час допиту осіб, схильних до логічного мислення, більш виправдано 

пред’являти докази поступово, в міру зростання їх доказової значимості. Відтак 

особа, яка веде допит, стимулює допитуваного на роздуми, активізує у нього 

процеси мислення. 

Окремо зупинимось на деяких тактичних прийомах, які в криміналістичні 

літературі породжують відповідні дискусії. 

Вважаємо, цілком допустимо, використовувати тактичні прийоми, в 

основі яких закладено чинник раптовості, непідготовленості допитуваного до 

завідомої неправди. Наприклад, використання фактору раптовості шляхом 

постановки неочікуваних запитань в ситуації, коли допитуваний цього не 

очікує, оскільки на його думку допит проходить «безпечно». Чинник раптовості 

може проявлятись не лише в постановці неочікуваних запитань, але й у 

пред’явленні викриваючих у неправді доказів. 

Дискусійним є питанням про можливість використання в ході судового 

допиту тактичного прийому «відволікання уваги». Його суть полягає в тому, 

що допитуючий не акцентує уваги на головному запитанні, яке необхідно 

дослідити, а немов би пропускає його повз інші, що не мають в цьому випадку 

суттєвого значення. Відтак, відвертається увага допитуваного від основного 

факту, який потрібно дослідити наявним допитом. 

Зрозуміло, тактичні прийоми повинні мати вибіркову дію, тому не 

повинні впливати на не винних та не причетних до вчинення злочину осіб. 

Вони розраховані чинити вплив на допитуваних, які приховують відомості та 

обставини вчинення злочину. Все це реалізується шляхом створення у 

підсвідомості допитуваного асоціативних зв’язків. Схожі асоціації можуть 

виникнути лише у підсвідомості того допитуваного, який знає про такі 

обставини. У цьому зв’язку має цілковиту рацію О. Р. Ратінов, який зазначав, 

що «психологічні прийоми повинні бути як ліки, діючи на хворий орган і не 
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заподіювати шкоди здоров’ю усього організму» [198, С. 168]. Асоціація яка 

виникає у такий спосіб активно впливає на характер поведінки допитуваного, а 

в деяких випадках може змінити мотиви і наміри приховати будь-яку 

інформацію від допитуючого. 

Вважаємо, що за умови відповідності закону, принципам моралі та 

наукової обґрунтованості психологічні прийоми є допустимими. А їх 

застосування є цілком виправданим за мінімальної наявності доказів. 

Як повинен діяти допитуючий коли раптово у суді, на його думку 

прозвучала неправдива інформація, які тактичні завдання цієї ситуації? 

Передусім, необхідно всебічно оцінити показання допитуваного у вільній 

розповіді, виявити прогалини у сюжетній картині, розбіжності між окремими 

частинами показань, а також між окремими тезами допитуваного та 

об’єктивними обставинами злочину. 

У вступній частині етапу запитань-відповідей допитуючий повинен 

використовувати одразу два тактичних прийоми, що тісно переплітаються між 

собою, це: «допущення легенди» і «деталізація показань» [93, С. 107]. 

Стосовно першого прийому у літературі зустрічають різні думки. Так, 

Л. Ю. Ароцкер вважає виправданим застосування цього тактичного прийому, 

оскільки вважає не перешкоджати допитуваному давати неправдиві показання 

[9, С. 42–44] (не пояснивши, чому?). Однак, М. В. Жіжіна не підтримує таку 

точку зору. Вона вважає, що суд завжди повинен керуватися лише реальними 

фактами [74, С. 52]. 

Ми ж цілковито за «допущення легенди» в судовому допиті. Як відомо, 

зміст цього тактичного прийому полягає у прояві, як на перший погляд, довіри 

особою, яка проводить допит, до неправдивих показань допитуваного, тобто він 

беззастережно сприймає розповідь (легенду). Зокрема, допитуючий 

супроводжує розповідь допитуваного відповідного змісту заохочувальними 

репліками, проханням продовжувати свої показання тощо. 

Однак, це лише частина тактичного ходу. Адже, із закінченням щойно 

минулої серії розповіді, суб’єкт судового допиту застосовує другий прийом, за 
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назвою «деталізація показань». Тобто, продовжуючи прояв «великого» інтересу 

до щойно почутого, він ставить запитання, скеровані на уточнення та 

деталізацію розмови, передусім, тих положень, які з вербальною 

переконливістю підкреслюють, власне, неправдивість версії допитуваного. 

Тактичним прийомом «деталізація показань» допитуючий фактично 

ставить лжесвідка у критичне становище. З однієї сторони, допитуваний не 

може заявити, що на деталі не звернув уваги, не помітив, чи вже забув про них і 

т.д., оскільки усвідомлює, що такими відповідями одразу ж похитне довір’я до 

нових своїх свідчень. Якщо ж все таки він обере цей шлях, то вже після 

декількох таких негативних відповідей допитуючий узагальнивши їх повинен 

поставити під сумнів показання, тобто всю версію допитуваного. 

З іншої боку, особі, яка говорить завідому неправду, важко навести деталі 

до вигаданої версії. І тому, залишається вигадувати і пристосовувати їх у ході 

подальшої розповіді. Але це вимушений і з огляду на все слабкий хід 

противника. Ці окремі деталі повинні суперечити у силу своєї нереальності 

фактичним обставинам злочину, а внаслідок поверхневого співвідношення із 

неправдивою версією і самій версії. Допитуючому достатньо, скориставшись 

цими розбіжностями, тактично грамотно постановити відповідні запитання і він 

має реальні шанси спонукати допитуваного до визнання неправдивості 

попередніх показань і повідомлення справжньої інформації. 

Окрім двох вищенаведених прийомів за ситуації раптової зміни показань 

у суді, можна з успіхом використовувати тактичний прийом, який у 

криміналістичній літературі названо «обмеження діапазону можливих 

неправдивих показань». Часом його ще називають «спалення мостів» [93, С. 

111]. Сутність цього прийому полягає в наступному. Особа говорить неправду і 

допитуючий бачить, що отримані свідчення він може впевнено спростувати. 

Тоді, він наявними фактичними даними «пов’язує» допитуваного так, щоб не 

дати йому можливості перейти на інші неправдиві свідчення, якщо попередні 

будуть спростовані. Отримавши вичерпну інформацію завідомо неправдивої 

версії допитуваного за допомогою вже аналізованих тактичних прийомів 
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«допущення легенди» і «деталізація показань» допитуючий повинен поставити 

запитання, які одночасно і «прив’яжуть» його до цих показань, і тактично 

змусять заперечувати, відштовхувати інші варіанти неправдивого описання 

події чи окремих його елементів («спалити мости для відступу»). 

Перше і головне з цих запитань таке: «Чи є правдою все те, що Ви щойно 

розповіли учасникам судового засідання?». Відповідь лжесвідка зрозуміло буде 

позитивною. Інші запитання стосуватимуться центральної неправдивої тези і 

тих тверджень, від яких згодом допитуваний міг би відмовитись, оскільки вони 

будуть спростовані допитуючим. Однак цього зробити він уже буде не в змозі. 

Допустимим як для судового допиту може бути ще тактичний прийом з 

назвою «припинення неправди» [248, С. 198–199]. Цей прийом за суттю є 

протилежним трьом проаналізованим вище. Його доцільно використовувати у 

тому випадку, коли допитувана особа дає в суді завідомо неправдиві показання 

невпевнено, з очевидними сумнівами, паузами у розповіді. Оцінивши ситуацію 

як сприятливу для використання цього прийому, допитуючий намагається 

припинити неправдиві показання допитуваного на самому початку, не даючи 

йому змоги «загрузнути у неправді», оскільки пізніше складніше буде 

повертатись до правдивих показань. Тобто, сенс прийому – у раптовому 

спростуванні вже перших завідомо неправдивих тверджень допитуваного 

конкретними доказами (логічний вплив). Ось як в літературі описано 

застосування цього прийому в практиці судового допиту. 

Водій автомобіля, яким вчинено наїзд на дитину в районі автобусної 

зупинки, в суді заявив, що наїзд вчинив тому, що хлопчик несподівано 

вистрибнув із-за передньої частини автобуса. Прокурор негайно запідозрив 

безпідставність цього твердження, пославшись на показання свідків, які 

стверджували, що дитина виходила через задні двері автобуса та вибігла на 

проїжджу частину не перед автобусом, а за ним. Одночасно, прокурором було 

констатовано позитивні відгуки за місцем роботи водія автомобіля і той факт, 

що на початку розслідування ним були надані правдиві показання. Згодом, 
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обвинувачений відмовився від спроб спотворити ситуацію події і знову почав 

давати правдиві показання [93, С. 116]
1
. 

Із вищенаведеного викладу не складно зауважити, що проаналізовані 

тактичні прийоми доцільно і необхідно застосовувати у певному узгодженому 

поєднанні. Це поєднання – не що інше як відомі в криміналістиці так звані 

тактичні комбінації [25, С. 235–243]. 

Отож, тактичні комбінації являють собою своєрідні системи, алгоритми 

тактичних прийомів. Алгоритмічність цих систем полягає у тому, що вони 

пропонують певний порядок у використанні відповідного поєднання тактичних 

прийомів, їх форму, зміст, послідовність застосування тощо. Назагал, 

призначення цих систем (їх завдання ) зводиться до того, щоб використовуючи 

наукові рекомендації криміналістики та досвід судової практики полегшити 

перебіг судових допитів за найскладніших типових ситуацій і сприяти суду у 

прийнятті правильних рішень. 

Підсумовуючи розгляд тактичних прийомів судового допиту та їх систем 

зазначимо, що успіх їх застосування важко заздалегідь спрогнозувати, оскільки 

він залежить від багатьох чинників, передусім, від характеристик особи 

допитуваного: її інтелектуального, емоційного, культурного рівнів та життєвого 

досвіду тощо. Успіх залежить і від хисту та професійності самого допитуючого 

(прокурора-державного обвинувача, адвоката-захисника, головуючого судді, 

суддів). Часто, окремим допитуваним достатньо лише натякнути на певні, 

відомі допитуваному обставини вчиненого злочину і той діятиме 

безконфліктно. Інший буде протистояти навіть після пред’явлення йому 

сукупності усіх «проти» нього доказів. Третьому важливо знати лише те, як 

ведуть себе співучасники, яких йому не хотілося б «видавати». Четвертий 

                                                 
1
 За результатами вивчених нами кримінальних справ, зокрема окремих фонограм судових допитів, а 

також опитувань респондентів можемо стверджувати: у загальній кількості виокремлених нами випадків 

застосування тактичних прийомів судових допитів (1160) прийом припинення неправди було використано у 75 

випадках, що становить у загальній кількості6, 46 %, а це свідчить про його поширеність у судовій практиці 

(див.: Додаток А, п. 9). Що ж до результатів анкетування, то майже всі респонденти вважають за необхідне 

застосовувати відповідні тактичні прийоми (Додаток Б і В, п. 27 та ін.) 
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готовий розповісти правду, якщо буде впевнений, що його показання 

пом’якшать покарання і т.д. 

Тому, прокурор (адвокат, суддя, суд) повинні, крім іншого, системно і 

систематично удосконалювати свій тактичний арсенал, вивчати розроблені 

криміналістичною наукою та судовою практикою тактичні прийоми судового 

допиту. 

Як резюме, наведемо перелік типових тактичних прийомів, придатних 

для використання у судових допитах: різноманітні форми судового аналізу 

(зіставлення різних варіантів змінених показань між собою та з іншими 

доказами у справі); послідовне дослідження показань; допит на місці події; 

постановка контрольних, уточнюючих, нагадуючих запитань; конкретизація 

непевних, неповних показань, суперечностей; постановка запитань для 

повторного викладу окремих чи всіх фактів; пред’явлення доказів (послідовне 

пред’явлення одиничних доказів; пред’явлення комплексу взаємопов’язаних 

доказів; пред’явлення всієї системи доказів; пред’явлення доказів у 

послідовності «зростання сили»; пред’явлення доказів у послідовності 

«зменшення сили»; несподіване пред’явлення (нових, встановлених судовим 

слідством) доказів; пред’явлення доказів після попереднього з’ясування 

обставин, пов’язаних з ними; пред’явлення доказів і роз’яснення їхнього 

значення у кримінальному провадженні; використання науково-технічних 

засобів для роз’яснення допитуваному особливостей доказів, які пред’являють; 

супроводження пред’явлення доказів описом перспектив кримінальної справи; 

перелік існуючих доказів, із зазначенням джерел їхнього походження; надання 

допитуваному можливості розглядати, вивчати докази; використання науково-

технічних засобів для роз’яснення допитуваному особливостей доказів, які 

пред’являють; прийоми встановлення психологічного контакту із залученими 

до судового допиту особами (встановленням сприятливих відносин з 

допитуваним, збудженням інтересу та підвищенням активності до спілкування, 

зняттям конфліктного настрою); тактичні прийоми психологічного впливу 

(демонстрація перспективи ситуації, що склалася; роз’яснення щиросердечності 
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каяння, інших пом’якшуючих обставин; використання позитивної оцінки 

окремих якостей особи допитуваного; переконання у необхідності надання 

допомоги суду, роз’яснення важливості повідомлень правдивих показань; 

роз’яснення суті наслідків вчиненого злочину; формування у допитуваного 

(думки) враження про неможливість і недоцільність повідомляти неправду, 

замовчувати про певні факти); тактичні прийоми, що мають за мету 

використання позитивних якостей особи допитуваного, щоб спонукати до 

давання правдивих показань (нейтралізувати негативні якості особи, 

використати її позитивні риси, звернення до почуття справедливості, совісті, 

чесності, добросовісного виконання своїх обов’язків, роз’яснення обов’язку 

надання допомоги у протидії злочинності, використання антипатії, яку відчуває 

обвинувачений до співучасників, коли така є, і проаналізувати його залежність 

від них, котра принижує його гідність); прийоми, що мають за мету створення 

ситуації, за якої допитуваний обмовляється: його спонукають до детальних, 

розгорнутих пояснень, сподіваючись, що серед цієї завідомо неправдивої 

інформації той повідомить певні достовірні відомості, які потраплять у його 

показаннях внаслідок нерозуміння їхньої значущості; прийом створення 

напруженості забезпечується шляхом пред’явлення маси доказів, нагадуванням 

про мораль в оцінці вчиненого злочину. Його можна поєднати з таким 

прийомом, як «зняття напруженості» (цього досягають різними способами: 

голосом, інтонацією, репліками допитуючого тощо, за умови, що створюване 

напруження не ототожнюють з брутальністю чи недозволеним психологічним 

впливом); прийом «фронтального допиту», за якого заспокоюють допитуваного 

малозначущими запитаннями у справі, та використовуючи чинник раптовості, 

несподівано ставлять пряме запитання щодо обставин кримінальної справи, 

причетність чи обізнаність про які допитувана особа замовчує; прийом 

«допущення легенди»; прийом форсування темпу (швидкості) допиту і 

непомітний перехід допиту з однієї сфери блоку запитань до іншої з розрахунку 

на обмовлення за інерцією про обставини, які відомі лише злочинцю чи особі, 

що була присутня на місці вчинення злочину тощо (Додаток А, п.9, а також 
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Додаток Б і В, п.27 та ін.). 

Тактичні прийоми судового допиту повинні: не суперечити нормам 

закону, моралі, етиці, процесуальному порядку провадження розслідування; не 

чинити на допитуваного такий вплив (психічний чи фізичний), який може 

призвести до самообмови або обмови, тобто не ґрунтуватись на обмані, на не 

виконуваних обіцянках з боку допитуючого; в) не дискредитувати 

правоохоронні органи, суди та їх діяльність тощо. 

Що ж до систематизації тактичних прийомів судового допиту, то їх 

можна об’єднувати у системи за різними критеріями. Зокрема: 

1. Залежно від характеру та розповсюдженості застосування: а) загальні 

(найрозповсюджені), що притаманні більшості видам судових допитів; 

б) спеціальні (окремі), що застосовуються залежно від особливостей ситуацій 

чи окремих видів судових допитів. 

2. Залежно від мети застосування: а) такі, що спонукають допитуваного до 

давання правдивих показань; б) допомагають встановленню психологічного 

контакту з допитуваним; в) сприяють уточненню показань і усуненню в них 

суперечностей; г) чинять допустимий психологічний вплив на допитуваного з 

тим, щоб викрити неправду; д) актуалізують забуте в пам’яті допитуваного; 

е) усувають спотворення (перекручення) за добросовісної помилки 

допитуваної. 

3. Залежно від наявної ситуації судового допиту: а) ті, що застосовуються в 

безконфліктних ситуаціях; б) тактичні прийоми, що застосовуються в 

конфліктних ситуаціях. 

4. Залежно від особливостей особи допитуваного (вікових, психологічних, 

процесуальних тощо): а) тактичні прийоми, які застосовуються під час допиту 

свідків, потерпілих, експертів; б) тактичні прийоми, які застосовуються під час 

допиту обвинувачених; в) тактичні прийоми допиту малолітніх, осіб похилого 

віку тощо. 
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5. Залежно від стадії (етапу) судового допиту, на якій використовуються 

тактичні прийоми: а) тактичні прийоми, які застосовуються на вступній стадії 

(етапі) допиту; б) – на етапі вільної розповіді; в) – на етапі запитань-відповідей. 

І на завершення декілька положень стосовно особливостей фіксації 

результатів судового допиту [144, С. 405–414]. 

Дослідження окремих сторін фіксації судового провадження технічними 

засобами присвячені праці О. В. Кудрявцевої, Л. Ю. Ароцкера, 

В. М. Тертишника та ін. Авторами публікацій з цієї тематики є В. А. Дем’янчук, 

І. І. Когутич, О. В. Крикунов, В. В. Мурадов та багато інших. Проте з прийняття 

чинного КПК України питання фіксації судового провадження технічними 

засобами, у цілому, категорії науково-практичної проблеми трансформувались 

у конкретно законодавчо окреслену і вимагають подальшої наукової розробки. 

Система фіксування судового процесу, що існувала до сьогодні, а саме 

письмове конспектування результатів судового провадження, була не 

досконалою. Під час підготовки протоколів судового засідання вручну, без 

сумніву, мало місце особисте ставлення до подій, що виникали у судовому 

засіданні, висловів сторін та учасників провадження, з боку особи, яка вела 

протокол. Як наслідок, суб’єктивізм під час фіксування судових засідань був 

неминучим (Додаток Б і В, п. 31, 32).  

Відкритою залишалась проблема недовіри з боку громадян щодо 

неупередженості суду, численні зауваження з боку учасників судового процесу 

щодо протоколів засідання, скарги на необ’єктивність викладених в протоколі 

подій, та скасування або зміну постановлених судами рішень. Звукозапис 

судового засідання став вирішальним кроком на шляху вирішення цієї 

проблеми. Повний і точний запис судового провадження став необхідним не 

лише суддям для справедливого звершення правосуддя, а й для кожного 

пересічного громадянина, коли його справа слухається в суді. 

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження в суді під час судового провадження є 

обов’язковим (виняток з цього імперативу діє, коли має місце неприбуття в 
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судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, 

якщо відповідно до КПК судове провадження здійснюється судом за 

відсутності осіб). Рішення ж про фіксацію судового допиту за допомогою 

технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час 

судового допиту здійснюваного слідчим суддею, приймає сам слідчий суддя 

(ч.1 ст. 107 КПК). 

Отож, незастосування технічних засобів фіксування судових допитів у 

випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність цієї 

процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком 

випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів 

її здійснення чинними (ч. 6 ст. 107 КПК). 

У п. 9 ст. 352 КПК України зазначено, що у виняткових випадках, для 

забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за власною ініціативою 

або за клопотанням сторін кримінального провадження чи самого свідка 

постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допиту свідка з 

використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами 

приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та 

забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити 

запитання і слухати відповіді на них. Така система допиту в суді є справді 

новацією для України. Досвід зарубіжних країн показує, що дистанційне 

проведення судово-слідчих дій за допомогою технічних засобів в режимі 

«реального» часу є досить ефективним, якщо інший спосіб проведення допиту 

неможливий. Тобто, законодавче запровадження такої системи забезпечить 

безпеку допитуваних в суді осіб, оперативніше проведення судово-слідчих дій, 

отримання більш широких показань від допитуваного, сприятиме якомога 

кращому дослідженню доказів щодо вини, так і невинуватості особи. 

Звукозапис більшою мірою, ніж протокол, відтворює особливості процесу 

одержання фактичних даних у формі показань під час допиту в суді, більш 

точно фіксує не тільки зміст показань, але і загальні умови, в яких проводиться 

судовий допит, темп, голосові особливості та емоційне забарвлення мови. На 
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відміну від протоколу, який містить перетворене за формою, тобто 

впорядковане секретарем судового засідання повідомлення допитуваного, 

звукозапис безпосередньо фіксує саме те, що сказав допитуваний, у тих же 

виразах і послідовності. Тому, тут поряд із змістом показань, набувають 

значення і звукові ознаки (інтонація, наголоси, паузи), суттєво доповнюючи їх 

зміст [63, С. 109–110]. 

Фіксування судового допиту технічними засобами успішно 

використовується в зарубіжних країнах. Досвід цих країн дозволяє виокремити 

такі прийоми фіксації судового засідання : 1) стенографічна техніка з 

подальшою розшифровкою, оформленням змісту стенограми у протоколі; 

2) спеціальна стенографічна та комп’ютерна техніка, що забезпечує 

розшифровку (перетворення) змісту стенограми в режимі реального часу; 

3) аудіо запис судового засідання з використанням касетного магнітофона з 

чотирма або вісьмома доріжками для запису або з використанням цифрового 

аудіо запису; 4) відеозапис судового засідання; 5) інші, в тому числі 

комбіновані способи механічної чи електронної фіксації ходу судового 

засідання [123]. 

Погоджуємось з наведеною в літературі думкою, що найбільш 

оптимальним з перелічених варіантів є другий та третій способи, хоча б тому, 

що сучасна світова судова практика надає їм перевагу [169, С. 95]. 

Безумовно, фіксування перебігу і результатів допиту в суді значно 

збільшує обсяг і якість одержаної інформації, що підвищує надійність і точність 

одержаних показань і покращує забезпечення прав учасників процесу, оскільки, 

крім змісту можуть бути сприйняті та оцінені інші особливості – обстановка, в 

якій відбувся допит, послідовність запитань, ступінь взаєморозуміння особи, 

яка веде допит і допитуваного. Однак, необхідно зазначити й на «мінус», 

зокрема на те, що технічні засоби, наразі, є дещо уразливішими в сенсі їх 

знешкодження або пошкодження, ніж паперовий носій. Тому, необхідно 

обережно поводитись з оригіналом запису і працювати лише з робочими 
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копіями запису судового провадження. Саме на цій особливості звертали увагу 

опитані нами практичні працівники (Додаток Б і В, п. 33). 



 

 

 

112 

Висновки до 2 розділу 

1. Ефективність будь-якого різновиду судового допиту залежить не лише 

від дотримання норм кримінального процесуального законодавства, але й від 

використання розроблених криміналістичною наукою тактичних прийомів. 

2. Виконання судового допиту супроводжується активним поєднанням з 

одного боку тактичних дій захисту і обвинувачення, з іншого відповідних дій 

судді з вирішення кримінальної справи. Взаємодіючи між собою, ці головні 

учасники судового провадження сприяють виконанню його завдань відповідно 

до їх процесуального становища. І роблять вони це завдяки застосуванню 

тактичних прийомів, апробованих криміналістичною наукою, на основі знань 

психології і судової практики, з метою отримання від допитуваних осіб повних, 

правдивих і переконливих показань. 

3. Програма підготовки до проведення судового допиту містить комплекс 

завдань, а саме: формування уявлення про особистісні властивості тих, кого 

було допитано на досудовому розслідуванні і чиї показання в суді матимуть 

принципове значення, про характер взаємовідносин цих осіб з іншими 

учасниками процесу, їхні інтереси та ймовірну позицію, яку вони можуть 

зайняти в суді; визначення кола, черговості та предмета допиту відповідних 

фігурантів кримінальної справи чи інших учасників судового розгляду; 

підготовка (бажано письмова) переліку конкретних запитань щодо з’ясування 

кожної з обставин предмета допиту, обміркування та запис їхньої 

найраціональнішої для сприйняття редакції тощо. 

4. Письмовий план судового допиту – це диференційований виклад 

необхідної інформації та перелік прогнозованих заходів для досягнення мети 

майбутньої судово-слідчої дії, зокрема: короткий зміст показань конкретної 

особи на досудовому розслідуванні; перелік обставин, які необхідно дослідити 

в цьому кримінальному провадженні та ін. 

5. Тактичні прийоми психологічного впливу застосовують в суді для: 

1) переконання допитуваного у неправильності зайнятої ним позиції; 

2) доведенні до відома допитуваної особи про факти давання відповідного 
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змісту показань співучасниками обвинуваченого (за роздільного з тих чи інших 

підстав їх судового допиту) та ін. 

6. Тактичними прийомами емоційного впливу виправдано вважати: 

1) спонукання обвинуваченого до чистосердечного зізнання вини шляхом 

роз’яснення негативних наслідків давання неправдивих показань та 

заперечення своєї вини, і навпаки, сприятливих наслідків визнання своєї вини 

та активної співпраці у прийнятті судом законного, обґрунтованого й 

справедливого рішення; 2) використання антипатії, які відчуває допитуваний до 

будь-кого з осіб, які проходять з ним у кримінальній справі, його залежності від 

них; 3) вплив на позитивні сторони особи допитуваного; 4) використання 

фактору раптовості тощо. 

7. Тактичні прийоми логічного впливу призначені для впливу на 

інтелектуальну сферу допитуваного, призначені для переконання допитуваного 

у беззмістовності неправдивих свідчень та у можливості її викриття. До таких 

прийомів виправдано відносити: 1) логічний аналіз протиріч у показаннях 

допитуваного; 2) логічний аналіз протиріч між інтересами допитуваного та його 

співучасників; 3) пред’явлення доказів, які викривають неправду. Цей прийом 

може також ґрунтуватись і на факторі раптовості та впливати на як на 

емоційну, так і інтелектуальну сферу психіки допитуваного. 

8. Серед тактичних прийомів, придатних для використання у суді 

виправдано розглядати: різноманітні форми судового аналізу; пред’явлення 

доказів; прийоми встановлення психологічного контакту із залученими до 

судового допиту особами; тактичні прийоми психологічного впливу; тактичні 

прийоми, що мають за мету використання позитивних якостей особи 

допитуваного, щоб спонукати до давання правдивих показань; прийоми, що 

мають за мету створення ситуації, за якої допитуваний обмовляється та ін. 
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РОЗДІЛ ІІІ   

ОСОБЛИВОСТІ ВИКНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СУДОВОГО ДОПИТУ 

 

3.1. Допит обвинуваченого 

Застосування тактичних прийомів судового допиту обумовлено низкою 

чинників : 1) ставлення обвинуваченого до сформульованого в обвинувальному 

акті обвинувачення, 2) наявність або відсутність конфліктної ситуації, 3) рівень 

активності сторін змагального процесу суду і т.і. 

Саме в контексті врахування цих чинників і розглянемо особливості 

виконання судових допитів обвинуваченого, потерпілого, свідка та експерта. У 

той же час, робитимемо це диференційовано, передусім, враховуючи специфіку 

судової діяльності прокурора-державного обвинувача, адвоката-захисника та 

суду, як головних реалізаторів функцій обвинувачення, захисту і вирішення 

кримінального провадження. 

На початок – про допит обвинуваченого, здійснюваного прокурором - 

державним обвинувачем. Розпочинаючи допит обвинуваченого, прокурор 

повинен враховувати, що показання обвинуваченого – це, здебільшого, 

свідчення заінтересованої людини, якій загрожує покарання. Тому, яким би 

правдивим і щирим не виглядав обвинувачений, він все ж із стовідсотковою 

об'єктивністю не в змозі викласти усі обставини кримінального провадження. 

Адже, він «… вільно або мимоволі, забарвлює ті чи інші події злочину і свою 

участь в ній у захисний колір, пом'якшує або обходить мовчанням найбільш не 

вигідні для себе місця» [227, С. 209]. 

Тактичні прийоми допиту прокурором обвинувачених багато в чому 

залежать від того, кого з них необхідно допитувати першим. Очевидно, що 

необхідно застосовувати різні прийоми допиту обвинуваченого, залежно від 

того, чи він визнає, чи заперечує свою вину або визнав себе винним під час 

досудового розслідування, а в суді це заперечує тощо. 

Тактичний аспект допиту обвинуваченого прокурором може бути 

охарактеризований так: від допиту стосовно нейтральних і другорядних фактів 
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– до допиту за основними обставинами справи. Часто – по черзі з'ясовуються як 

одні, так і інші обставини. 

Під час допиту обвинуваченого, який визнає себе винним, основне 

завдання з боку державного обвинувача полягає в детальному з'ясуванні усіх 

відомих йому обставин справи; в отриманні максимуму інформації про усі його 

дії, пов'язані зі злочином на всіх його етапах (готування, вчинення і приховання 

наслідків). Якщо у показаннях такого обвинуваченого є навіть незначні 

протиріччя, державний обвинувач за допомогою конкретизуючих, 

деталізуючих і контрольних запитань повинен намагатись їх усунути. 

За результатами проведеного у ході нашого дослідження анкетування 

визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину для чималої кількості 

прокурорів є аксіомою (основою) доказів у ході підтримання ними державного 

обвинувачення: більше 13% з 48 опитаних респондентів (Додаток Б і В, п. 28). 

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що за будь-якої ситуації, перевіряючи під 

час судового допиту показання обвинуваченого, державний обвинувач не може 

обмежитися лише однією версією, як тією, що заявлена самим обвинуваченим і 

його захисником, так і тією, яка фігурує в обвинувальному акті. Державним 

обвинувачем мають бути досліджені усі версії реального судового розгляду. 

Адже аксіоматичним є положення про те, що показання обвинуваченого 

можуть бути покладені в основу обвинувального вироку лише в тому випадку, 

якщо вони підтверджуються сукупністю доказів, досліджених в судовому 

провадженні. 

Тактичні прийоми допиту обвинуваченого, який не визнає себе винним, 

мають бути спрямовані на з'ясування і зіставлення окремих фактів у його 

показаннях, які в сукупності з іншими доказами сприятимуть формуванню і в 

державного обвинувача, і суду чіткого висновку про винуватість або 

невинуватість цього обвинуваченого. 

Державному обвинувачеві важливо з'ясувати в обвинуваченого, чим він 

пояснює протиріччя, що наявні як в його показаннях, або ж суперечать іншим 

доказам у матеріалах кримінальної справи? Допит такого обвинуваченого, 
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доцільно супроводжувати одночасним оглядом речових доказів, пред'явленням 

схем, планів, фотознімків, демонстрацією аудіо -, відеозаписів тощо. 

Доцільним тактичним прийомом допиту обвинуваченого, який не визнає 

себе винним, – його допит у міру розгляду судом окремих обставин справи 

[248, С. 281; 197, С. 224]. Це дозволяє детально допитати обвинуваченого і 

відразу ж зіставити його показання з розглянутими обставинами справи. 

Певні труднощі породжує допит обвинуваченого, який на досудовому 

розслідуванні визнавав себе винуватим, а в суді почав заперечувати свою 

причетність до інкримінованого злочину. За цієї судової ситуації державному 

обвинувачеві, передусім, необхідно з'ясувати причину її виникнення: чому 

обвинувачений змінив свої показання (бажанням уникнути відповідальності; 

острахом помсти з боку співучасників злочину; прагненням пом'якшити своє 

покарання; намаганням обмовити кого-небудь тощо)? Адже, не знаючи 

справжньої причини зміни показань, не можна обрати і ефективні тактичні 

прийоми допиту такої особи. Іншими словами, будь-які зміни в показаннях, 

незважаючи на поверхневу їх правдоподібність, прокуророві необхідно 

перевіряти шляхом постановки різних деталізуючих запитань, проведення 

перехресних і шахових допитів.  

Допит обвинуваченого доцільно вести в тому обсязі, який потрібний для 

усебічного дослідження справи. Тому, прокурор повинен ретельно готуватися 

до допиту, пам'ятаючи, що і обвинувачений разом зі своїм захисником 

готується до цієї дії. Отже, його чекає змагання поєднане, здебільшого, із 

різноманітними несподіванками, які, за можливістю, необхідно передбачити і 

заздалегідь намітити шляхи вирішення питань, що можуть виникнути в ході 

допиту. 

Належна обізнаність з матеріалами кримінальної справи – неодмінна 

вимога, що пред'являється до прокурора, який бере участь в судовому розгляді. 

Маючи в розпорядженні конспективний виклад, або ж навіть дослівні витяги із 

раніше виконаних допитів підозрюваного, прокурор може в ході його судового 

допиту зіставляти їх зі свідченнями, які той давав або на досудовому слідстві, 
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або вже у судовому провадженні. Це дозволить більш цілеспрямовано 

побудувати цей допит з тим, щоб з'ясувати обставини, які мають істотне 

значення, і тим самим сприяти проведенню якнайповнішого судового розгляду. 

Готуючи запитання, прокурор повинен подумки уявити собі, які відповіді 

можна чекати на них, і намітити подальші формулювання, виходячи з 

можливих варіантів відповіді. 

Важливість планування допиту обвинуваченого – зрозуміла. У той же час 

необхідно підкреслити, що заздалегідь складений план допиту не може 

розглядатися як щось непорушне, чого прокурор повинен неухильно 

дотримуватися. Погодьмось, будь-який план, як би добре він не був 

розроблений, може в ході допиту піддатися докорінним змінам. Недарма, серед 

так званих принципів будь-якого рівня і виду планування у кримінальному 

провадженні є принцип динамічності цього методу пізнання [102, С. 71, 92]. 

Саме тому, важливо, щоб складаючи план допиту обвинуваченого, прокурор 

враховував вірогідність зміни цього документа, для можливості на ходу 

перебудувати його за потреби та внести доповнення і зміни. 

Немає загальної, тобто, загальнопридатної для всіх різновидів судових 

ситуацій, тактики допиту обвинуваченого, виконуваного в рамках здійснення 

функції державного обвинувачення. Вона є змінною та іманентною обставинам 

кожної кримінальної справи, виходячи з її конкретних особливостей і з 

урахуванням особи кожного обвинуваченого. Однак, і все ж, є низка загальних 

тактичних вимог, яких доцільно дотримуватися під час допиту прокурором 

цього суб’єкта кримінального провадження. 

Допит обвинуваченого має бути максимально наполегливим. 

Прокуророві необхідно неухильно і рішуче з'ясовувати усі обставини, які 

мають істотне значення для справи. Не можна задовольнятися розпливчатою і 

невизначеною відповіддю обвинуваченого на поставлене йому запитання. 

Закон встановлює некараність обвинуваченого, який відмовився від надання 

показань у суді, проте, якщо він згоден свідчити, прокурор повинен наполягати 



 

 

 

118 

на отриманні чітких, зрозумілих і вичерпних відповідей на поставлені 

запитання. 

Якщо обвинувачений визнав себе винним і дав максимально повні 

показання, що належно відображають усі істотні для справи обставини 

вчиненого ним злочину, і ці відомості підтверджуються іншими доказами, 

державний обвинувач не повинен ставити йому запитання лише для того, щоб 

продемонструвати перед судом і публікою свою активність. 

Але в тих випадках, коли обвинувачений у своїх показаннях обмежився 

визнанням своєї винуватості лише в загальній формі, прокуророві необхідно у 

ході його допиту уточнити, в чому саме полягає вчинений обвинуваченим 

злочин, коли і де він був вчинений, які обставини і мотиви його здійснення, хто 

є співучасником злочину та обстановку, внаслідок якої обвинуваченому 

вдалося реалізувати свій злочинний намір (за умови вчинення умисного 

злочину). 

Запитання прокурора, як правило, мають бути короткими і так 

сформульовані, щоб відповіді на них були ґрунтовними і детальними. Характер 

самих запитань – зрозумілий і недвозначний, щоб обвинувачений міг у свою 

чергу дати на них чітку і недвозначну відповідь. Проте, коли він уникає 

відповіді на поставлене запитання або ухиляється від неприємних для нього 

формулювань, обвинувач не може залишати це без уваги і подальшими 

уточнювальними запитаннями повинен домагатись чіткої відповіді. 

Якщо допит складний, тобто зачіпає багато обставин, або обвинувачений 

змінює свої показання, доцільно у кінці даної судово-слідчої дії підвести 

підсумок, зробити загальний висновок і отримати підтвердження 

обвинувачення, що він зрештою визнає і що оспорює. З цією метою обвинувач 

повинен поставити обвинуваченому завершальні запитання, які підсумовують 

сутність усіх озвучених допитуваним відповідей. 

За ситуації відмови обвинуваченого від визнання своєї вини, хоча на 

досудовому слідстві він повністю визнавав себе винуватим, державному 

обвинувачу необхідно мати на увазі, що його показання – це лише один з видів 
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доказів і зовсім не вирішальний. Саме тому, у разі його відмови від раніше 

зробленого визнання прокурору необхідно інформативно-показово зіставити 

цю відмову з усіма іншими доказами, наявними в справі. Робити це доцільно 

наочно як для публічного судового засідання і, як правило, або відразу після 

озвучення в ході допиту цієї відмови, або – згодом. Тобто, спочатку перейти до 

допиту інших обвинувачених і свідків, а до допиту обвинуваченого, який 

змінив свої показання, повернутися пізніше, після дослідження тих доказів, які 

безпосередньо його викривають. Зрозуміло, прокурор успішно впорається з цим 

завданням лише тоді, коли вестиме допит активно, використовуючи для цього 

усі обвинувальні матеріали справи. 

В окремих випадках за цієї або іншого виду конфліктної ситуації буде 

тактично правильно під час допиту обвинуваченого супутньо ставити 

запитання й іншим обвинуваченим, потерпілому (потерпілим), а також раніше 

допитаним в суді свідкам з метою викриття обвинуваченого, який дає завідомо 

неправдиві або неточні показання, або ж для перевірки і закріплення його 

свідчень (шаховий допит). 

Часто, з метою уникнення відповідальності, використовуючи наявні в 

матеріалах кримінальної справи недоліки досудового слідства, обвинувачені у 

ході судового допиту: заявляють про своє алібі; повністю заперечують свою 

причетність до злочину (без алібі); визнають вчинення відповідних дій лише з 

необережності або в стані необхідної оборони (зрозуміло – це притаманно лише 

розгляду в судах кримінальних справ про вбивства). 

Отже, розглянемо ситуацію коли під час судового допиту обвинувачений 

заявив алібі. 

Встановлення алібі не завжди може трактуватись на користь 

обвинуваченого. Відсутність особи на місці події в момент, який збігається з 

часом вчинення злочину, ще не означає, що ця людина взагалі не причетна до 

скоєного. Вона могла, що доволі часто трапляється в групових злочинах, не 

бути безпосереднім, фізичним виконавцем злочину, а бути його співучасником 

у ролі організатора, пособника. 
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Сучасне технічне оснащення злочинців, засоби прямого і зворотнього 

радіозв’язку тощо дають змогу організатору злочину, навіть перебуваючи за 

межами місця події, забезпечити активне керівництво процесом вчинення 

злочинного діяння, контролювати кримінальну ситуацію, координувати, 

скеровувати діяльність своїх співучасників за ходом одержання від них 

екстрених повідомлень і напрацювання на основі їхнього оперативного аналізу 

відповідних коригуючих вказівок. 

Неправдиве алібі – це за суттю інсценування злочинцем своєї відсутності 

на місці злочину, яке необхідно спростувати. 

Алібі найчастіше обвинувачені заявляють саме у справах про вбивства. 

Коли ж потерпілий залишається живим, тоді він дає певну інформацію про 

злочинця. За такої ситуації, надія на алібі була б марною та, крім цього, 

унеможливила б злочинцю застосування інших способів захисту від 

обвинувачення. 

Найчастіше алібі заявляють під час досудового розслідування, 

використовуючи його як першу й найзручнішу захисну версію, маючи на меті 

уникнути розмови зі слідчим щодо події вбивства. Зазвичай, слідчий 

спростовує неправдиве алібі (інакше вбивство залишилось би нерозкритим і 

матеріали кримінального провадження не потрапили б до суду). Визнаючи 

свою поразку, підозрюваний або визнає себе винним у вбивстві, або висуває 

іншу неправдиву версію. 

Алібі в суді як нова неправдива версія озвучується обвинуваченим не 

часто і лише за умови, що ця версія добре підготовлена (можливо, не без 

допомоги недобросовісного захисника). Мета такого алібі – виправдання 

обвинуваченого або ж змусити суд перевірити цю версію як таку, що слідчим 

шляхом свого часу не перевірялась. А все це, скоріш за все, вимагатиме 

проведення в межах виконання судового доручення (ч. 3 ст. 333 КПК) багатьох 

слідчих розшукових дій, як гласних, так і негласних. Як наслідок, у сторони 

захисту з’являється час і шанс на «розвал» кримінальної справи зі всіма, часто 

сприятливими як для обвинуваченого, наслідками. 
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Аналізуючи тактику переборення прокурором в ході судового допиту 

неправдивого алібі, необхідно враховувати декілька її різновидів: один 

ґрунтується на твердженні «я на місці події ніколи не був»; інший звучить 

принципово інакше – «я там був, але пішов звідти, а він (або вони) залишались, 

і що там відбувалось, я не знаю»; наступний ще складніший – «я знаходився на 

цьому місці, але злочину не вчиняв, оскільки я ні фізично, ні психологічно не 

здатен на такі дії». 

Перший варіант алібі об’єктивно слабкий, оскільки наявність у справі 

відомостей про виявлені на місці злочину сліди обвинуваченого миттєво 

спростовують цю версію. Дещо реальнішим для заяви в суді видається другий, 

або ж третій варіанти алібі. Наявна в протоколі огляду місця події інформація 

про сліди ніг, рук злочинця, забуті чи загублені ним предмети нівелюється 

визнанням ним факту перебування на цьому місці. На користь обвинуваченого 

може розцінюватись також інформація соціально-психологічного характеру. 

Отож, для спростування такого алібі потрібні значно продуманіші тактичні 

рішення прокурора, який допитуватиме обвинуваченого. 

Головне тактичне завдання щодо протидії неправдивому алібі полягає в 

одержанні шляхом допиту обвинуваченого максимально детальної інформації 

про те, де він знаходився в день або у ті години доби, коли було вчинено 

відповідний злочин. 

Для його вирішення державний обвинувач може застосувати два, вже 

раніше нами аналізовані, тактичних прийоми – «сприйняття (допущення) 

легенди» і «деталізація». Головним прийомом є «деталізація». Його реалізують 

під час усього допиту на фоні прийому «сприйняття легенди», який, як вже 

було сказано, полягає у періодичній підтримці допитуваного словами: 

«зрозуміло», «продовжуйте», «добре», «тепер зрозуміло» тощо, які 

стимулюють продовження розповіді. 

Тактична мета деталізації показань полягає ось у чому. Оскільки, алібі 

неправдиве, то й показання на його підтвердження також неправдиві. 

Злочинець на свій розсуд вигадує правдоподібну розповідь, яка ґрунтується на 
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трьох-п’яти об’єктивних (таких, що можуть бути підтверджені перевіркою) 

моментах. Часто, він узгоджує свою розповідь із показаннями інших осіб. 

Прокурор під час допитів повинен поставити обвинуваченому і «лжесвідкам» 

цілий комплекс однакових запитань щодо їхнього «спільного» просторово - 

часового перебування. Саме ці дрібні, окремі запитання й будуть для кожного, 

хто дає неправдиві показання, їхньою логічною пасткою. 

У літературі наведено приклад, що ілюструє вищенаведену тезу. 

Бажаючи допомогти підсудному (обвинуваченому) Петру, лжесвідки 

Микола та Ігор дали в суді однакові (оскільки наперед про це домовились) 

показання про те, що вони утрьох в день вчинення злочину (вбивства) ввечері з 

18 до 24 години знаходились у помешканні Миколи, де випили одну пляшку 

горілки, а потім пили чай, дивились телевізор (назвали дві переглянуті 

телепередачі та один фільм [175, С. 214 – 215]). 

Ось як державний обвинувач виконав допити обвинуваченого, а 

паралельно і свідків, щодо перевірки алібі. 

Допит кожного, спочатку обвинуваченого, потім свідків розпочинав із 

запитання: чи добре пам’ятають події того вечора, чи не перебували у стані 

алкогольного сп’яніння, а тому, могли щось не запам’ятати. Кожен із них 

заявляв (вочевидь, не бажаючи компрометувати свої наперед узгоджені 

показання якоюсь невпевненістю, сумнівами тощо), що добре і в усіх 

подробицях пам’ятає все, що відбувалось того вечора (ця відповідь згодом 

унеможливила їхній відступ під час допиту за суттю). 

Як розмірковував прокурор? Він знав загальновідомі речі, що особи, які 

дають неправдиві показання, не припускають, що лише щодо розпивання ними 

горілки й чаю кожному із них може буде поставлено по 10-15 запитань, 

зокрема,: 1) де вживали напої (на кухні, в кімнаті); 2) як сиділи, 

розташовувались один щодо одного за столом (хто зліва, хто справа, хто сидів 

навпроти); 3) де в той час була дружина Миколи (якої того вечора вдома не 

було, оскільки перебувала у батьків в іншому населеному пункті); 4) хто 

накривав на стіл; 5) хто приніс горілку; 6) де її придбав; 7) горілку якої марки 
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розпивали; 8) із чого пили (чарки – якої форми, розміру, склянки – круглі, 

грановані); 9) чим закусували; 10) де взяли харчі; 11) хто їх придбав; 12) де 

пили чай; 13) із чого пили (чашки – якого кольору, розміру; склянки); 14) з чим 

вживали напій (із цукром, варенням – яким, цукерками – якими); 15) що ще 

було до чаю (пиріжки, печиво, пряники) тощо. 

Оскільки факту спільного перебування змовників у квартирі Миколи у 

день злочину не було, а в змодельованому (надуманому) ними варіанті було 

узгоджено тільки 3-5 позицій (що згодом було достеменно з’ясовано), 

вищезазначені подробиці для кожного із них стали несподіваними і застали їх 

зненацька. Сказати, що вони не пам’ятають, як вони сиділи, із чого пили 

горілку, а потім чай тощо допитувані не змогли, оскільки, по-перше, вже 

заявили на початку допиту, що все добре пам’ятають, а, по-друге, 

усвідомлювали, що не дати чіткої відповіді на ці «найпростіші» запитання – 

означатиме зіпсувати всю справу (підірвати алібі). Отож, у кожного із 

допитуваних залишився лише один вихід: діяти експромтом, давати на ці 

запитання імпровізовані під час безпосереднього допиту відповіді, 

сподіваючись, що інших про це запитувати не будуть або що хоча б частина 

сфантазованих відповідей у них збігатиметься. Але цього зі зрозумілих причин 

не відбулося, і узгоджені неправдиві показання були викриті. 

Обвинувачений заперечує свою причетність до злочину – ця версія може 

бути застосована обвинуваченим як після спростування неправдивого алібі, так 

і незалежно від цього. Суть її в тому, що обвинувачений заперечує причетність 

до злочину, не заперечуючи сам факт перебування на місця його вчинення або 

поруч нього в момент відповідної події. 

Здебільшого таку версію використовують за умов убивства під час 

групових бійок, в яких вбивство є ексцесом виконання. Убивця вважає, що за 

відсутності очевидців або гарантованого прикриття (мовчання очевидця) 

довести його вину у вбивстві, вчиненому у спільній бійці із участю декількох 

чи навіть більше людей, буде неможливо. 
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Головне завдання під час судового допиту обвинуваченого за цієї ситуації 

полягає в тому, що прокурору необхідно детально з’ясувати у кожного – з ким 

конкретно він мав контакт під час бійки, на якій ділянці місця події, хто був 

поруч із ним зі «своїх» і «чужих» у цій бійці тощо. Згодом, у свідків, очевидців 

бійки, також потрібно з’ясувати – із якого місця кожен із них спостерігав її 

перебіг, кого бачив, кого впізнав. Уся ця інформація потрібна для створення 

схеми – умовної графічної моделі розвитку кримінальної події із 

відображенням на ній місцезнаходження її учасників та очевидців. Зокрема, на 

цій схемі повинні бути відображені: місце злочину (зокрема і місце виявлення 

трупа, якщо вони не збігаються); місцезнаходження кожного із учасників бійки 

на конкретній – згідно з його показаннями – ділянці місця події; 

місцезнаходження кожного зі свідків бійки. Ця схема даватиме змогу 

прокурору наочно уявити зони дій кожного із учасників бійки. Крім того, 

відображаючи місце злочину, вона дасть змогу суттєво обмежити коло осіб, що 

знаходились поряд із цим місцем, серед яких, найімовірніше, і виправдано 

шукати винного. Зазвичай, це дві-три людини. Проте схема – це лише перший 

крок до «вирахування», в нашому випадку, вбивці. 

Наступний тактичний хід стосується знаряддя вбивства. Якщо це 

знаряддя було знайдено, то, очевидно, було встановлено і його власника, що 

спрощує завдання викриття вбивці. Однак, скористаємось складнішим 

варіантом – вбивство вчинено ножем, який не знайдено. 

У цьому випадку (якщо цього не було зроблено на досудовому 

розслідуванні) виникає потреба у призначенні та виконанні криміналістичної 

експертизи одягу обвинуваченого із доволі нетрадиційною метою – на предмет 

встановлення слідів носіння ножа у кишенях цього одягу. Крім того, цій же 

експертизі, але на рівні попереднього дослідження, необхідно доручити 

виявлення плям або мазків крові на внутрішніх поверхнях кишень, щоб потім – 

за їхнього встановлення – призначити судово-медичну експертизу. 

Обвинувачений може пояснити виявлення на зовнішньому (відкритому) 

боці його одягу крові загиблого тим, що мав контакт із ним під час бійки. За 
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такої ситуації необхідно чітко відокремити плями, бризки, потоки, мазки крові, 

виявлені на відкритій частині одягу обвинуваченого, від, можливо, єдиної 

плями крові, мазка або забруднення, виявлених на внутрішній поверхні кишені 

разом зі слідами носіння ножа, і змоделювати принципово різні механізми 

утворення вказаних слідів крові на відкритій ділянці одягу і в конкретній 

кишені. Важливо, обґрунтувати (моделюванням) взаємообумовленість слідів 

носіння ножа та слідів крові саме загиблого, передусім у випадку, якщо 

обвинувачений і загиблий раніше ніколи між собою не з’ясовували відносини 

бійкою. 

Питання про те, чи контактували вони раніше, тобто чи не було між ними 

бійки раніше (до дня вбивства), має гостре тактичне значення. Такі запитання 

необхідно ставити на початку допиту обвинуваченого – до моменту 

дослідження механізму вбивства, коли обвинувачений ще не здогадується, яке 

значення матиме його відповідь у подальшому (йдеться про вже згадуваний 

тактичний прийом «спалювання мостів» – обмеження діапазону можливих 

завідомо неправдивих показань). У момент постановки запитання 

обвинувачений, не бажаючи породити будь-яку підозру минулим конфліктом із 

загиблим, найвірогідніше, відповість «ні, не бились», про що згодом пожалкує, 

але буде вже пізно. 

Під час допиту свідків із числа тих, хто стояв найближче до місця 

вбивства, потрібно поставити запитання – чи не зауважив він момент, коли 

хтось із учасників бійки раптово почав залишати це місце. За позитивної 

відповіді необхідно детально з’ясувати у цього очевидця: прикмети цієї особи 

(зріст, статуру, одяг, зовнішність); як залишала ця особа місце бійки (повільно 

чи швидко); в якому напрямі пішла; як рухалась – відкрито, у повний зріст, 

пригнувшись, крадькома, приховуючи обличчя і не даючи себе розгледіти. 

Такі поведінкові особливості з погляду психології притаманні для вбивці. 

Доки він, як і всі інші, брав участь у бійці, то не усвідомлював (як і всі її 

учасники) можливих серйозних наслідків, однак коли наніс завідомо 

смертельний удар супротивнику ножем або іншим знаряддям, то миттєво 
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зрозумів, що вчинив особливо тяжкий злочин і що необхідно негайно й 

непомітно залишити місце події. 

Окрім цього, доречно з’ясувати в обвинуваченого – що він робив у період 

між днем вбивства і днем його затримання, приховуючи тактичну ідею 

запитання на цю тему. Ідея ж полягає в тому, щоб встановити: чи 

переховувався він після вбивства, чи не перестав ходити на роботу, чи якось не 

змінив або обмежив звичний ритм і обсяг попередніх соціальних зв’язків, що у 

сукупності можна розглядати як непрямі поведінкові докази вини. З’ясування 

цих обставин необхідно провадити без будь-яких моральних повчань і так, щоб 

мета встановлення злочинної поведінки обвинуваченого могла бути ним 

зрозуміла не раніше, ніж у суді буде одержано вичерпну інформацію щодо цієї 

обставини. 

Обвинувачений у суді може й не заперечуватиме факт вчинення ним 

злочину, але може заявити, як вже наголошувалось, що вчинив його з 

необережності. Він приховує умисний злочин інсценуванням необережного, 

намагаючись суттєво зменшити в очах суду небезпечність вчиненого і 

домогтися значного пом’якшення покарання. 

Такі версії переважно застосовуються обвинуваченими за ситуацій, що 

характеризуються поєднанням двох сприятливих для них обставин. Перша – це 

вчинення злочину в неочевидних умовах, коли ніхто не бачив як він відбувся. 

Але, ця умова є притаманною і для багатьох інших неправдивих захисних 

версій. Друга ж обставина має специфічний характер і є визначальною для 

ситуації, яку зараз аналізуємо. Зокрема, відповідна дія (переважно 

насильницького характеру), яка призвела до суспільно-небезпечного результату 

(наприклад, спричинила смерть), повинна бути єдиною. Тільки за цієї умови її 

можна визнати схожою на необережну. 

За певного збігу обставин можна випадково, не бажаючи цього, виконати 

суспільно-небезпечну дію (нанести удар ножем, вистрілити із пістолета тощо), 

проте усвідомлення небезпеки того, що сталося, миттєво блокує механізм 

повторення такого діяння. Отож, фактичне вчинення двох чи більше 
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однорідних і небезпечних для життя насильницьких дій закономірно 

спростовує версію щодо їхньої необережності. 

Однак, чимало умисних вбивств здійснено виконанням власне однієї 

небезпечної дії, найчастіше – нанесенням ножового або вогнепального 

поранення. Цією обставиною (коли причетність до вбивства вже заперечувати 

неможливо) і намагаються скористатись обвинувачені з метою приховання 

навмисності злочину і трактування його як необережність. 

Отже, центральною ланкою колізії, а звідси і спростуванням цієї 

неправдивої версії, слугуватиме дослідження у суді справжнього механізму 

злочину, в нашому випадку, заподіяння смертельного пошкодження. Детальне 

дослідження окремих його ознак, здебільшого, дає змогу унеможливити версію 

щодо необережного його нанесення. 

Найважливішими ознаками, які дають змогу встановити справжній 

характер вчиненого, є: локалізація (розташування) пошкоджень на тілі 

потерпілого; напрям насильницької дії-удару, у тім числі й знаряддям (однак не 

пострілу, оскільки для нього будь-який напрям польоту кулі й поранення будь-

якої зони тіла може бути необережним, випадковим); сила удару. 

Безперечно, що удар ножем саме у спину, і до того ж удар значної сили 

(якщо заподіяна смерть), ніяк не може бути розцінений як необережний. Удар 

ножем у груди або спину, нанесений у напрямі зверху вниз (за такої ж сили 

удару), також не потрапить до розряду необережних, оскільки йому передує 

замах – типова початкова фаза саме умисного застосування ножа (іншого 

знаряддя). Усі ці питання, хоча часто й очевидні для свого вирішення (на рівні 

уявного моделювання), належать до категорії експертних і таких, що вимагають 

наукового-всебічного й поглибленого обґрунтування. 

Додатковими матеріалами для спростування неправдивої необережності 

можуть слугувати фактичні дані, які розкривають природу взаємовідносин 

обвинуваченого й потерпілого, а також аналіз особистісних характеристик 

кожного із них у зіставленні із поясненнями минулої події обвинуваченим та 

об’єктивними особливостями кримінальної ситуації. 
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Тактичне завдання початку допиту обвинуваченого – одержати 

максимально деталізовані показання, передусім – про механізм нанесення 

потерпілому пошкоджень. Необхідно з’ясувати: які дії кожного із них 

передували нанесенню пошкоджень; якими були їхні пози у момент їхнього 

нанесення; яким був напрям замаху або руху руки із знаряддям; куди конкретно 

нанесено удар, з якою силою і метою; чим зумовлено застосування такого 

знаряддя тощо. Тактичні прийоми, які застосовують для досягнення цієї мети – 

«сприйняття легенди» і «деталізація показань». Головний із них – другий. 

Прийом «деталізація показань» дає змогу системно «накопичити» 

неправдиві внутрішньо і зовнішньо суперечливі показання обвинуваченого з 

метою їхнього подальшого спростування. 

У прокурора, який проводить допит за цієї судової ситуації вже має бути 

в уяві чітка картина, образ (модель) локалізації та механізму поранення, 

спричиненого потерпілому. За розповіддю обвинуваченого складається дещо 

інша модель, яка у багатьох елементах вирізняється від реальної. Ці розбіжності 

під час зіставлення моделей і підкажуть ті конкретні запитання до 

обвинуваченого, відповідями на які він змушений ще більше деталізувати 

розповідь про механізм нанесення пошкодження жертві. 

Чим суттєвіших помилок у такому описуванні «необережного» 

пошкодження (порівняно із справжньою картиною його заподіяння) 

припуститься обвинувачений, тим легше спростувати цю версію. 

Водночас тактичний прийом деталізації вимагає відповідного підсилення, 

інакше початково наявний ефект його застосування не спричинить до кінцевої 

перемоги правосуддя. Наприклад, після спростування своєї неправдивої версії 

щодо необережного заподіяння смерті обвинувачений, якому вже немає що 

втрачати, може виступити із ще однією неправдивою версією, отож доведеться 

все розпочинати з початку. Щоб уникнути такого повороту подій, необхідно 

застосувати тактичний прийом – «обмеження діапазону можливих неправдивих 

показань». По-іншому його називають, як вже зазначалось, «спалювання 

мостів». 
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Усвідомлюючи згодом, що обрану версію спростовано і що іншими 

відкинутими ним версіями вже скористатись неможливо, обвинувачений або ж 

визнає свою вину у злочині, або ж відмовиться від подальшого давання 

показань, що рівнозначне пасивному визнанню своєї поразки [93, С. 325 – 337; 

90, С. 85 – 88]. 

А зараз про особливості допиту обвинуваченого, здійснюваного 

адвокатом – захисником. 

У контексті реалізації процесуальної функції захисту допит 

обвинуваченого його захисником з метою подальшого дослідження і оцінки 

судом його показань займає одне з найважливіших місць у встановленні 

винуватості чи невинуватості підзахисного у вчиненому злочині. Завдання 

захисника у допиті обвинуваченого полягає в тому, щоб повністю розкрити 

позицію захисту у досліджуваній в суді кримінальній справі. 

У змагальному кримінальному процесі для захисту найчастіше 

оптимальним є такий порядок дослідження доказів, за якого обвинувачений, 

який не визнає своєї винуватості допитується не першим, а після 

безпосереднього дослідження в суді доказів обвинувачення, оскільки 

ефективно захищатися від незаконного і необґрунтованого на думку захисту 

обвинувачення, переконувати головуючого суддю в правильності позиції 

захисту і помилковості обвинувачення можна лише після дослідження всіх 

доказів цього обвинувачення. 

Під час визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та 

порядку їх дослідження у кримінальних справах про групові злочини адвокат і 

його підзахисний повинні враховувати, що у таких справах державний 

обвинувач може запропонувати головуючому судді робити допити членів групи 

в наступному оптимальному для підтримання державного обвинувачення 

порядку: спочатку допитати другорядних учасників злочинної групи, які, як 

правило, менш досвідчені в кримінальній діяльності, аніж основні, або не дуже 

розумні або слабохарактерні, що і зумовлює їх другорядну роль в групі; потім 

допитати найбільш активних виконавців і, нарешті, допитати організатора 



 

 

 

130 

злочинної групи. Такий порядок допитів захист може підтримати лише в тих 

випадках, коли він узгоджується з його позицією. 

Під час ведення погодженого захисту, коли не всі обвинувачені визнають 

свою вину, адвокат може клопотати розпочати допит з того, хто не визнає своєї 

вини в цілому або стосовно більшості епізодів. За умов ведення колізійного 

захисту, коли позиції обвинувачених повністю або частково розходяться – одні 

повністю або частково визнають свою вину, інші заперечують її, – адвокат 

підзахисного, який визнає вину, не обов'язково повинен брати участь у 

викриванні інших обвинувачених, яких захищають інші адвокати. У схожих 

ситуаціях необхідно керуватися першою заповіддю колізійного захисту : «не 

звинувачуй, захищаючи». 

Участь захисника в допиті обвинуваченого визначається тією позицією, 

яку займає сторона захисту з урахуванням захисної ситуації, що складається, 

залежно від того, чи визнає підзахисний свою вину повністю, частково або не 

визнає. За умови визнання обвинуваченим вини адвокат-захисник у ході допиту 

обвинуваченого направляє свої зусилля на виявлення обставин злочину, 

встановлення мотивів, причин скоєного і умов, що цьому сприяли, але в тій 

мірі, яка дозволяє отримати відомості, необхідні для захисту прав і законних 

інтересів його підзахисного. За часткового визнання обвинуваченим своєї вини 

у ході допиту необхідно з'ясувати, в чому він визнає себе винним, а в чому – ні. 

Для здійснення захисту велике значення мають аргументи, які озвучив 

обвинувачений у свій захист за кожним пунктом обвинувачення. Від них 

залежить вибір тактики захисту в цілому і тактики судового допиту 

обвинуваченого зокрема. Якщо аргументи видаються сумнівними, то 

постановка адвокатом запитань має бути особливо обачною і спрямована на те, 

щоб за будь-якої відповіді обвинуваченого це було в його користь. Якщо ж 

аргумент обвинуваченого є переконливим, то участь захисника в допиті 

спрямовується на поглиблення і розвиток, на виявлення обставин, що 

підтверджують його. Коли обвинувачений заперечує свою вину, то може 
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виникнути низка судових ситуацій, які, власне, і впливатимуть на тактику 

участі адвоката у проведенні допиту обвинуваченого. 

Перша ситуація – обвинувачений заперечує свою вину всупереч 

очевидним фактам, що підтверджують обвинувачення. Якщо заперечення вини 

голослівне, нічим не підтверджується, захисник у ході допиту може зайняти 

позицію, що відрізняється від позиції обвинуваченого, але повинен йому про це 

попередньо заявити. У той же час, якщо показання обвинуваченого хоч в 

чомусь є обґрунтованими, захисник зобов'язаний сприяти дослідженню 

відповідних обставин. 

Друга ситуація – обвинувачений заперечує свою вину, і у справі є докази, 

що об'єктивно підтверджують аргументи, заявлені ним у свій захист. Захисник 

в цьому випадку зобов'язаний у ході допиту не лише підтримати позицію 

обвинуваченого, але й якомога переконливіше показати усі обставини, які 

мають значення для питання про його невинуватість (чи меншу або іншу 

винуватість), сприяти розвитку ним аргументів у свій захист. 

Третя ситуація – обвинувачений заперечує свою вину, але йому складно з 

якихось причин обґрунтувати свої доводи. Така ситуація є особливо складною 

для захисту. Обвинувачений може знати, а може і не знати про джерела доказів, 

які можуть підтвердити його аргументи. З одного боку, корисне стимулювання 

його активності в уявленні доказів, з іншої – коли він не в змозі цього зробити, 

може створитися враження, що його спроби неспроможні. Одне незаперечно – 

захисник у цьому випадку не має права займати позицію, що різниться від 

позиції обвинуваченого [174, С. 60]. 

Визнати щойно означену позицію повністю правильною не можна. Поки 

не досліджені усі докази, не перевірені усі можливі версії захисту, адвокат не 

може і не повинен робити оцінку стосовно того, голослівні або ні показання 

обвинуваченого. Упродовж усього судового розгляду захист повинен виявляти, 

якщо для цього є підстави, усі можливі на користь обвинуваченого обставини. 

Те ж повинен робити адвокат і під час участі у допиті свого підзахисного. Такі 

вимоги презумпції невинуватості і чинного кримінального процесуального 
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закону. Адвокат не має права ні за яких обставин, крім очевидної самообмови, 

займати позицію усупереч волі довірителя. 

Під час допиту обвинуваченого прокурором-державним обвинувачем 

адвокат-захисник повинен уважно стежити як за змістом запитань і відповідей, 

так і за дотриманням процесуальних вимог і тактичних рекомендацій. 

Головним засобом впливу на виконуваний державним обвинувачем допит є 

заявлення заперечень на зміст запитань, тактику їхньої постановки та 

інтерпретацію одержаних відповідей. Такий засіб адвокат може використати і 

для аналогічних випадків постановки судом відповідних запитань та обрану 

ним щодо цього тактику. 

Якщо підзахисний визнає свою вину, адвокат може запропонувати 

запитання, що деталізують ті чи інші елементи предмета доказування. Зміст цих 

запитань не повинен породжувати неочікувані з боку підзахисного відповіді, 

які здатні погіршити становище обвинуваченого. Тому, немає жодної потреби 

експериментувати раптово виниклими, експромтними запитаннями, оскільки й 

відповіді на них можуть виявитись непередбачуваними. 

Трапляються випадки, коли слухаючи відповіді свого підзахисного на 

запитання прокурора, захисник виявляє слабкість розробленої позиції щодо 

якоїсь однієї чи декількох обставин. Якщо державний обвинувач і суд не 

акцентували увагу на цьому «слабкому місці», адвокату не варто проявляти 

свою цікавість і нав’язувати запитання, спрямовані на усунення цієї 

«слабкості». Це обумовить лише нові запитання і прогалина буде заповнена, 

правда, не тим, що бажано для підзахисного. 

Під час допиту, виконуваного обвинувачем, підзахисний часто 

припускається помилки, повідомляючи не те, що повинен був сказати (згідно з 

порадою свого адвоката). Під час безпосереднього допиту захиснику не варто 

(не час) з’ясовувати причини цього «провалу». Це можна буде зробити згодом, 

наодинці зі своїм підзахисним. Завдання – усунути цю помилку, передусім 

якщо вона впливає на логіку обставин досліджуваного злочину. Усунення 

згаданої помилки та рух по всьому дефектному ланцюжку сприятиме 
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відновленню як необхідного змісту в картині минулої події, так і відновленню 

розробленого змісту тактики захисту. 

Під час допиту підзахисного не доцільно повертатися до обставин, що 

отримали необхідне кількісне та якісне висвітлення у ході його допиту 

державним обвинувачем. Немає потреби чіпати те, що вже добре вписалось у 

зміст позиції підзахисного обвинуваченого, оскільки почувши знову запитання, 

що вже було предметом дослідження, він, рефлектуючи свого захисника, може 

вирішити, що раніше дана ним відповідь того не влаштовує. Тож, 

обвинувачений спробує відповісти по-іншому, а це може зруйнувати те, чого 

домагався адвокат рефреном. 

І на завершення про тактичні особливості допиту обвинуваченого, власне, 

судом. 

Відомо, що відповідь обвинуваченого на запитання головуючого щодо 

його ставлення до повідомленого йому обвинувачення, поставленого на 

початку судового розгляду, визначає усю подальшу тактику судді щодо 

виконання допиту обвинуваченого: скільки та яких запитань необхідно йому 

поставити, в якій послідовності, що уточнити тощо. 

Суддя (головуючий, суд) в ході допиту також використовує відповідні 

тактичні прийоми, характер і зміст яких залежить від обраної обвинуваченим 

позиції та його психологічного стану. З цього приводу А.Ф. Коні зазначав, що : 

«…не можна забувати, що підсудний майже ніколи не перебуває в спокійному 

стані. Природне хвилювання після тривалих, тяжких тижнів та місяців 

очікування, інколи у повній самотності тюремного утримання, страх перед 

вироком, сором за себе або близьких і дратуюче почуття виставленості 

«напоказ» перед холодною цікавістю публіки – тисне або хворобливо 

збуджуюче діє на підсудних, що сидять на лаві» [108, С. 66]. 

Якщо в ході допиту в судді (судду) виникають сумніви у правдивості 

показань обвинуваченого, тоді у нього є не лише можливість, а й обов’язок 

психологічно вплинути на нього для одержання правдивих показань. Головне, 

щоб цей вплив не виходив за рамки закону та моралі. 
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Застосування судом психологічного впливу на обвинуваченого під час 

судового допиту можливе за наявності необхідних умов. Головною умовою, як 

і на стадії досудового розслідування, є встановлення вже неодноразово 

згадуваного психологічного контакту між судом та обвинуваченим. У цьому 

контексті перед судом постає значно складніше, аніж перед слідчим, завдання. 

Адже, значно складніше проводити із обвинуваченим «довірливу розмову» у 

відкритому судовому засіданні, перед наповненим людьми залом, ніж тет-а-тет 

в окремому кабінеті. Чимало з тактичних прийомів, які слідчі використовують 

на стадії досудового розслідування для встановлення психологічного контакту з 

підозрюваним, приміром, непридатні для того ж у ході судового слухання. 

Психологічному контакту багато в чому сприяє ведення судового процесу 

на основі максимально можливої неупередженості, зі з’ясуванням обставин як 

обвинувального щодо обвинуваченого, так і виправдувального характеру, із 

правильним вирішенням судом заявлених, у тім числі обвинуваченим, 

клопотань, за наявності тактовної поведінки на процесі власне суддів тощо. 

Яким би важким не був злочин, у вчиненні якого обвинувачують особу, 

навіть якщо наявні вагомі підстави щодо його вини і суддя внутрішньо 

переконаний у винуватості допитуваного, неприпустимо виражати своє 

негативне ставлення до обвинуваченого, його показань, демонструвати свою 

зневагу, ігнорувати його заяви. І ці вимоги, як відомо, ґрунтуються не лише на 

тактичних міркуваннях, але й на процесуальних. Нехтування зазначеними 

правилами завжди ускладнює допит: обвинувачений переконується у 

даремності своїх показань, замикається в собі і, навіть, відмовляється від 

давання свідчень. За жодних умов неприпустимо ставити обвинуваченому 

запитань, на кшталт: «Нам повністю зрозуміло, що злочин вчинено саме вами, 

тому краще скажіть, чому (як, у співучасті з ким тощо) ви це зробили ?» Цими 

запитаннями суддя публічно демонструє свою думку, позицію. Як відомо, це 

може відбутися лише під час прийняття відповідного судового рішення у 

нарадчій кімнаті. 



 

 

 

135 

Своєю поведінкою суд повинен демонструвати, що в них насправді 

відсутнє будь-яке упередження, як і відсутня будь-яка ворожість до 

обвинуваченого, що вони хочуть дати йому шанс виправитись, що 

обвинувачений не є загубленою для суспільства людиною і суд схильний 

врахувати усі обставини, що пом’якшують його покарання. 

Саме на суд, крім іншого, покладається обов’язок адекватно реагувати на 

неетичні, нетактовні заяви та репліки учасників процесу. Пристрасті в залі суду 

можуть «закипати», однак це не дає права жодному із учасників поводити себе 

роздратовано, нетактовно. Як це не прикро, схожу поведінку подеколи 

демонструють навіть адвокати, незважаючи на вимоги щодо вибору та 

необхідності дотримання адвокатської етики. Наприклад, під час судового 

слухання в одній із кримінальних справ прокурор в процесі допиту 

обвинуваченого поставив йому декілька запитань. Обвинувачений, який раніше 

заперечував свою участь в одному з епізодів злочину, дав показання, якими 

визнав свою вину і в цьому епізоді. Захисник, звертаючись до свого 

підзахисного, відреагував на це фразою: «Допит прокурором завершено, тепер 

розкажіть правду» [197, С. 114 – 115; ]
1
. 

Учасники судового провадження, особливо прокурор і захисник, завжди 

повинні пам’ятати, що не треба, як вже було зазначено, намагатись 

змоделювати вигідну для них реакцію залу. Їхнє першочергове завдання – 

домагатись встановлення істини. Реакція ж залу може суперечити досягненню 

цієї мети. Спокійна, ділова атмосфера під час розгляду справи, коректність, 

неупередженість з боку судді (головуючого), його уміння поважати права всіх 

учасників провадження і водночас рішуче припиняти спроби дестабілізувати 

обстановку в судовій залі – саме ці умови створюють найвдалішу психологічну 

атмосферу і сприяють кращому використанню позитивних психологічних 

якостей усіх учасників судового допиту. 

                                                 
1
 Схожа ситуація мала місце у судовій справі (див.: Острие иглы (Електронний ресурс). – Режим 

доступу: http://www.convent.mrczha.ru/-xtra/3freud.doc.) 
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Як і на стадії досудового розслідування, встановлення психологічного 

контакту в ході судового допиту неможливе без вже згадуваного 

індивідуального підходу до обвинуваченого з позиції судді (головуючого). 

Досвідчені судді, звертаючись у ході допиту до обвинуваченого, 

акцентують увагу на тому, що він у минулому мав трудові заслуги, репутацію 

правдивої, сміливої, добросовісної людини, що навіть за наявної ситуації в 

нього є шанс на виправлення. Таке звернення до позитивних якостей 

допитуваного, якщо воно не переходить у розряд грубих лестощів, може 

призвести до того, що він піде на контакт і даватиме правдиві показання. 

Наприклад, якщо суду відомо, що обвинувачений цінує своє ставлення до 

близьких йому людей, родичів, то доцільно акцентувати увагу на тому, що, 

тільки розповівши всю правду, він допоможе суду і близьким йому людям, що 

перебувають у залі суду, переконатись у його справжньому усвідомленні 

помилковості своїх вчинків та каятті. 

Щоб викликати довіру в допитуваного, необхідно вже на початок допиту 

з’ясувати не лише негативні моменти біографії обвинуваченого (попередня 

судимість, стягнення, приводи в поліцію (міліцію), але й позитивні (нагороди, 

заохочення, склад сім’ї). Для ілюстрації наведемо такий випадок. 

За вчинення неодноразових епізодів рекету були затримані члени 

організованої злочинної групи, яку очолював колишній співробітник 

спецпідрозділу одного із силових відомств. Окрім цього, свого часу як 

кадровий офіцер, він брав участь у бойових діях в Афганістані і мав безліч 

урядових нагород. Обвинувачений свою вину визнавав частково. Суддя на 

основі вивчення особистісних психологічних якостей допитуваного зробив 

правильний висновок про те, що обвинувачений негативно ставиться до 

заможних громадян, отож не кається у вчинених щодо них злочинах. За цих 

обставин у ході судового допиту головуючий увагу акцентував на тому, що під 

час затримання злочинної групи загинув офіцер МВС, також колишній 

«афганець». У такий спосіб суддя зумів довести допитуваному 

неспіврозмірність його злочинної діяльності зі славним минулим. Після цього 
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обвинувачений свою вину визнав повністю і розповів про всі деталі вчиненого 

злочину [78]. 

Загальна тактика допиту обвинуваченого головуючим аналогічна як для 

допиту виконуваного прокурором чи адвокатом. Зокрема, якщо обвинувачений 

дає визнавальні показання, доцільно застосувати тактичні прийоми, що 

забезпечують повне, всебічне та неупереджене з’ясування усіх обставин 

справи. Встановлення цих відомостей необхідне для того, щоб перевірити 

іншими доказами показання обвинуваченого: не можна забувати про 

можливості самообмови, як наслідок тиску на обвинуваченого з боку певних 

осіб на етапі досудового розслідування, так і спробою допомогти 

співучасникам вчиненого злочину. 

Допитуючи обвинуваченого, який визнає себе винним, суд зобов’язаний 

з’ясувати причини вчинення злочину, обставини, які той використав для цього, 

– така інформація носить кримінологічний характер і допомагає встановити 

умови формування злочинного умислу в обвинуваченого, його психологію та 

умови, що сприяли вчиненню злочину. 

Знову ж таки, під час допиту судом обвинуваченого, який не визнає себе 

винним, необхідно деталізувати, уточнювати його показання та зіставляти їх з 

іншими достовірними у справі доказами, щоб зробити певний висновок щодо 

винуватості або невинуватості допитуваного. Не варто переоцінювати доказове 

значення фактів, з якими зіставляються відповіді обвинуваченого у ході допиту. 

Наприклад, якщо висновок експерта має ймовірний характер, скажімо, про те, 

що удар, що спричинив смерть, було нанесено предметом, схожим на той, який 

було вилучено у підозрюваного, то обвинуваченому, який заперечує свою 

участь у вбивстві, не треба казати, що він дає неправдиві показання, оскільки 

позитивні висновки експерта, зроблені у формі припущення, засвідчують 

протилежне. Висновок експерта у формі припущення не є тим достовірним 

фактом, у зіставленні з яким можна переконатись, що обвинувачений дає 

завідомо неправдиві показання. З іншого боку, суд, використовуючи однозначні 
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висновки експерта, може ставити перед обвинуваченим запитання про те, чим 

він може пояснити протиріччя між його показаннями та висновком експерта. 

Обвинувачений, який дотримується активної «захисної» позиції, дуже 

уважно ставиться до поведінки суду. Він намагається розгадати тактику суду, 

передбачити подальший хід допиту та хоче на підставі тих запитань, які перед 

ним ставлять, визначити, наскільки судді довіряють його показанням. 

Постановка перед обвинуваченим раптових для нього та його захисника 

запитань, а також запитань, спрямованість яких йому не зрозуміла, пантеличить 

його, не дає змоги належно обміркувати наявну ситуацію і дати вигідну для 

себе відповідь. Усе це зумовлює до посилення його напруги. Він опиняється 

між двома вогнями: допитуваний розуміє, що його непереконливі, уникаючі 

відповіді можуть підірвати впевненість його показань, а надумані «на ходу» 

версії можуть викрити його в обмані. 

Дещо повторюючись зазначимо, що чинником, який визначає тактику 

допиту обвинуваченого, який на досудовому розслідуванні давав правдиві 

показання, а в суді відмовився від них і почав заперечувати свою вину, 

виступає відповідний і переконливий як для нього мотив. Саме ним він 

керується, прийнявши для себе рішення змінити в суді показання. Незнання 

справжнього мотиву зміни показань суттєво ускладнює вибір тих тактичних 

прийомів допиту, які могли б бути найефективнішими в конкретній ситуації. 

Вже було зазначено, існує чимало причин, які здатні спонукати 

обвинуваченого до такої ситуативної поведінки. Найчастіше – це бажання 

уникнути відповідальності або пом’якшити своє покарання, обмовити когось. 

Суд у цьому випадку не повинен ставитись з огульною недовірою до його 

нових показань. Під час допиту обвинуваченого, який змінив свої показання, 

суд повинен якнайретельніше уточнити ці показання. Це необхідно для 

порівняльного аналізу із показаннями, які були дані в ході досудового 

розслідування, мета якого – виявити деталі, які могли бути відомі лише 

учаснику злочину і у жодний спосіб не узгоджуються з новим алібі. 
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Щоб перевірити достовірність нових показань, обвинуваченого доцільно 

піддати шаховому (одночасному) допиту, або провести іншу судово-слідчу дію 

(наприклад, призначити і виконати відповідну судову експертизу тощо). Окрім 

цього, виправдано використати вже неодноразово згадувані тактичні прийоми, 

спрямовані на перевірку змінених показань обвинуваченого: зіставлення 

змінених показань з іншими наявними у справі доказами; пред’явлення доказів, 

які підтверджують показання обвинуваченого, які були ним дані під час 

досудового розслідування (речові докази, документи, відео - і звукозаписи; 

висновки експертів тощо); послідовне, по частинах оголошення його 

попередніх показань, з постановкою після кожної частини запитання, чи 

підтверджує він оголошену частину показань. Якщо обвинувачений заперечує 

або частково змінює свої показання, його просять назвати причину. Отже, у цей 

спосіб суд перевірить обґрунтованість зміни обвинуваченим своїх показань. 
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3.2. Допит потерпілого 

Показання потерпілого у судовому розгляді відіграють важливе значення 

для доказування в різних категоріях кримінальних справ. Досить часто саме 

вони – єдиний прямий доказ вини обвинуваченого. Скажімо, у справах про 

одержання хабара
1
 досить часто саме вони виступають найвагомішим доказом 

вини обвинуваченого. З-поміж вивчених нами кримінальних справ, власне 

справ про одержання неправомірної вигоди було 19. У цих справах 22 особи із 

33, які давали хабар (пропонували або надавали неправомірну вигоду), були 

звільнені від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 369 КК України 

(ст. 369 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1508 - VІ від 11.06.2009 – 

втратила чинність згідно Закону № 2808 - VІ від 21.12.2010; на сьогодні діє в 

новій редакції), а також на підставі ч. 5 ст. 368 – 3 та ч. 6 ст. 369 (які Законом № 

198-VIII від 12.02.2015 скасовані) та визнані потерпілими. Саме їхні показання 

були взяті в основу обвинувачення (Додаток А, п. 10). Схожі оцінки такого 

твердження знаходимо і в літературі [30, С. 205]. 

Враховуючи те, що потерпілий несе кримінальну відповідальність за 

давання завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК, його допит, як вже 

дотично було зазначено, розпочинається з вручення судовим розпорядником 

відповідної пам’ятки про його права та обов’язки, а головуючий з’ясовує, чи 

зрозумілі йому його права та обов’язки, передбачені статями 56, 57 КПК, і в 

разі необхідності роз’яснює їх (ст. 345 КПК). Потім з дотриманням порядку, 

встановленого ст. 353 і ч. 2, 3, 5-14 ст. 352 КПК головуючий пропонує 

потерпілому розповісти все те, що йому відомо у справі. Після цього його 

допитують прокурор, захисник, обвинувачений, суддя. 

Потерпілий дає показання стосовно обставин, що підлягають 

доказуванню (ст. 91 КПК). Вчені слушно звертають увагу на те, що 

невід’ємною частиною показань потерпілого є його думки та припущення, 

повідомлені ним під час допиту [162, С. 146]. Вказане є допустимим з огляду 

                                                 
1
 Назву і редакцію статей КК України, що передбачають відповідальність за подібні діяння змінено, 

тепер це одержання неправомірної вигоди. (див. ст. ст. 354, 364
1
, 365

2
, 368, 368

2
, 368

3
, 368

4
, 369, 369

2
 370 КК 

України). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran50#n50
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran50#n50
http://www.interbuh.com.ua/docs/kku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/kku.pdf
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на те, що потерпілий у більшості випадків є очевидцем вчиненого 

кримінального правопорушення, безпосередньо стикається з фактом 

кримінального правопорушення чи самим злочинцем, а тому більше ніж будь-

хто обізнаний з обставинами кримінального правопорушення, внаслідок якого 

йому заподіяна шкода. 

В оцінці показань потерпілого, який нарівні з обвинуваченим також є 

заінтересованим у результатах розгляду справи, суду необхідно проявляти 

зваженість і критичність. Така заінтересованість є закономірною, оскільки 

потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або 

майнову шкоду (ст. 55 КПК). 

Дуже часто, унаслідок дії багатьох чинників потерпілі можуть надавати 

недостовірну інформацію або свідомо спотворювати відомості про окремі 

події. Це може бути наслідком помилкового сприйняття ним подій та фактів, 

що зумовлюють, зокрема, особливий фізичний стан потерпілого внаслідок 

вимагання у нього хабара, його специфічне ставлення до обвинуваченого тощо. 

Вирок суду не може ґрунтуватися на показаннях потерпілого, в яких є істотні 

суперечності, особливо в тих випадках, коли такі показання не підтверджено 

іншими доказами. Правильною, на нашу думку, є позиція Залізничного 

районного суду м. Львова, який вироком від 18 жовтня 2010 р. засудив голову 

правління житлово-будівельного кооперативу В. за ч. 1 ст. 366 КК, а за ч. 2 ст. 

368 КК – виправдав за відсутністю в його діях складу злочину. Однією з 

підстав виправдання В. були показання потерпілого, що суперечили іншим 

дослідженим в суді доказам [128]. 

Отож, на початок – про специфіку допиту потерпілого, здійснюваного 

прокурором-державним обвинувачем. 

Згідно зі ст. 353 КПК потерпілий допитується за правилами допиту 

свідків. У переважній більшості випадків допит потерпілого проводиться перед 

допитом свідків. Крім того, потерпілий як учасник кримінального провадження 

не виводиться із залу судового засідання. Показання потерпілого є не лише 

джерелом доказів, але й засобом захисту його інтересів. 
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Потерпілому надана законодавством можливість брати активну участь у 

судовому дослідженні. Так, після з’ясування в обвинувачених про визнання чи 

невизнання ними своєї вини, суд вислуховує думку і потерпілого про порядок 

дослідження доказів. Норми КПК закріпили важливе положення про рівні 

права потерпілого у судовому розгляді з обвинуваченим, захисником, 

цивільним позивачем, цивільним відповідачем та їх представниками щодо 

подання доказів, участі у дослідженні та заявленні клопотань. 

Під час судового розгляду потерпілий має право надавати докази, брати 

участь у дослідженні доказів, ставити запитання обвинуваченому, іншим 

потерпілим у справі, свідкам, експерту. 

Ці особливості правового статусу потерпілого прокурор повинен брати до 

уваги під час його допиту, крім того, враховувати, що потерпілий ознайомився 

з матеріалами справи, а також те, що він зацікавлений у викритті 

обвинуваченого, його покаранні, відшкодуванні шкоди. 

У той же час трапляються випадки, коли потерпілий байдуже ставиться 

до наслідків розгляду справи і до того, як буде засуджений обвинувачений. 

Крім цього, можуть бути випадки, коли потерпілий зацікавлений у тому, щоб 

обставина події кримінального правопорушення не була встановлена. Таке 

ставлення може бути обумовлене різними причинами: почуттям жалю до нього 

і його сім’ї, сорому, домовленістю; шантажем і погрозою з боку 

обвинуваченого, його родичів та друзів й ін. (саме на такі причини вказували і 

наші респонденти, додаток Б і В, п. 25). Тому визначення ступеня і напряму 

такої зацікавленості потерпілого є важливою умовою правильного застосування 

тактичних прийомів його допиту. 

Визначити ступінь зацікавленості прокурору допомагають вже 

неодноразово аналізовані відомості про особистість потерпілого, характер його 

взаємовідносин з обвинуваченим, його ставлення до справи і поведінка під час 

досудового слідства і судового розгляду, у тому числі активність у виконанні 

своїх процесуальних прав, зміст і спрямованість його показань, розмір позову і 

низку інших особливостей. 
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У зв’язку з цим допит потерпілого повинен бути використаний 

прокурором для одержання від нього максимально повної інформації про 

відомі йому фактичні обставини, а також інформації про чинники, що 

впливають на повноту й добросовісність показань. 

Щоб одержати від потерпілого достовірні показання, необхідно ретельно 

з’ясувати як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники, у тому числі: за яких 

обставин здійснилася подія, на що в цей час була звернута увага потерпілого, у 

якому стані він перебував: страх, переляк, хвилювання; які дії особисто 

здійснював: кликав на допомогу, чинив опір, намагався втекти, хто йому в 

цьому допомагав, чим обґрунтовані його висновки, думки та ін. Так чи інакше, 

прокурору необхідно знати, що поведінка потерпілого в момент учинення 

злочину, головно, залежить, з одного боку, від впливу зовнішнього середовища, 

тобто, в нашому – злочинного нападу чи іншого впливу, з іншого – 

індивідуальних особливостей особи. Ці особливості особи характеризуються 

типом вищої нервової діяльності потерпілого, рисами його характеру та ін. 

[237, С. 220 – 225]. Життєвий досвід має особливо важливе значення в 

поведінці потерпілого у справах про статеві злочини, злочини на транспорті, у 

галузі порушення правил техніки безпеки. На поведінку потерпілого суттєво 

впливає правосвідомість: знання закону, своїх прав надає додаткові можливості 

під час захисту від злочинного нападу, створює впевненість у правоті дій, які 

перешкоджають злочинному посяганню. 

Взаємозв’язок і взаємозумовленість особи та негативної поведінки 

потерпілого до злочину, динаміка психологічного механізму їх розвитку у 

значній мірі простежується (за результатами спеціальних психологічних 

досліджень) у таких злочинах як убивствах, заподіяннях тілесних ушкоджень і 

зґвалтуваннях, учинення яких провокували самі потерпілі. Домінуючими щодо 

сталості й значущості у структурі морально-психологічного складу потерпілих 

констатують такі якості, як агресія, деспотизм стосовно близьких, схильність до 

вживання алкоголю, статева розпущеність, нерозбірливість у виборі знайомих, 

наприклад, унаслідок схильності до веселих розваг при невиправданій 
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обставинами довірливості. Більшість з них зумовлюють вчинення 

різноманітних за характером злочинів [42, С. 13 – 14]. 

Прокурору (аналогічно як і головуючому в судовому засіданні) дуже 

важливо встановити, вже неодноразово згадуваний, психологічний контакт з 

потерпілим, ураховуючи його психічний стан та індивідуальні особливості, й 

таким чином забезпечити повноту та точність показань. Вивчення 

психофізіологічних властивостей потерпілого, сили, рухомості нервових 

процесів, типу вищої нервової діяльності, темпераменту допомагає визначити 

можливість учинення потерпілим тих чи інших дій, а взагалі – створити 

правильну картину події. Ці якості необхідно враховувати під час установлення 

психологічного контакту з потерпілим в ході його допиту у суді. 

Дії злочинця, наслідки злочину часто приводять потерпілого до стану 

сильного душевного хвилювання, збудження, страху, тяжкої депресії, обурення, 

гніву, відчаю, розгубленості. Без урахування цих особливостей, їх правильного 

психологічного аналізу, зняття стресового стану потерпілого важко 

розраховувати на повноту та правильність його показань[56, С. 55]. Для 

уникнення помилок у показаннях потерпілого важливо враховувати 

особливості сприйняття ним у момент учинення злочину обставин справи, 

особистості злочинця. Вже давно експериментально доведено, що почуття 

страху, гніву, сорому, образи та інші, які відчуває потерпілий, можуть сприяти 

викривленню сприйняття, звужуючи його обсяг, призвести до неправильного 

оцінювання низки фактів, ознак, деталей. Під час фізіологічного афекту, який 

часто трапляється в результаті злочинного посягання на особу, в потерпілого 

затрудняється самоконтроль, правильне оцінювання своїх дій, погіршується 

сприйняття реальної обстановки [80, С. 24 – 25]. У схожих станах потерпілий 

може помилятися, оцінюючи фізичні дані злочинця, кількість злочинців, 

характер дій нападаючих. Однак, сильні переживання, яких зазнає потерпілий у 

момент учинення над ним злочину, часто роблять їх сприйняття більш 

глибоким, яскравим, надають можливість надовго запам’ятати багато, навіть 

незначних, деталей події, деталі зовнішності злочинця. 
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Оскільки злочин завдає душевну травму потерпілому, то він подумки 

постійно повертається до події злочину, пригадуючи різні обставини події. Під 

час судового засідання потерпілому часто вдається згадати якісь суттєві 

обставини, про які він не повідомив органам досудового розслідування. 

Допитуючи потерпілого в судовому засіданні, прокурору потрібно 

враховувати його фізичний та психічний стан, стараючись не заподіяти йому 

зайвих психологічних травм, з’ясувати, чи він переконаний у правильності 

своїх свідчень. Треба мати на увазі, що часті згадування події і пов’язаної з нею 

переживання активізують мисленнєві процеси потерпілого, посилюють його 

прагнення знайти винних. Тому, потерпілі схильні часто висувати самостійні 

версії про те, хто і чому вчинив злочин. Допускаючи, що багато з таких 

припущень не ґрунтуються на будь-яких фактичних даних, цей чинник є 

актуальним. По-перше, це допомагає встановленню психологічного контакту. 

По-друге, версія потерпілого може мати логічний зміст [124, С. 36 – 63]. 

Допитуючи потерпілих та оцінюючи отримані від них показання, 

прокурору необхідно мати на увазі, що виникаючий у результаті болю 

психічний стан, сам залежить від попереднього психічного стану. Втома і 

безсоння підвищують чуттєвість людини до болю, однак при глибокій утомі 

біль притуплюється. На холоді відчуття болю посилюється, а тепло, навпаки, 

сприяє послабленню больових відчуттів. Тяжкі психічні переживання, стан 

нервового напруження часто притуплюють відчуття болю. Страх, наприклад, 

може не лише посилювати больові відчуття, а й мати прямо протилежну дію. 

Тому в період боротьби й опору, який чинить потерпілий, відчуття болю від 

отриманого раніше може здаватися в часі деколи відстроченим від моменту 

його заподіяння, оскільки увага потерпілого зосереджена в цей час на захисті. 

Часто з цих причин показання потерпілих про час заподіяння поранень можуть 

бути неточними та суперечити іншим доказам. Виникаючі внаслідок злочину 

страх, біль, фізичні страждання, бажання звільнитися від злочинного нападу та 

швидше його припинити, збудження і напруження, зумовлені боротьбою, а при 

статевих злочинах, крім того, ще й особисті, інтимні переживання, створюючи 
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сукупність різноманітних, взаємопов’язаних між собою емоцій та почуттів, 

утворюють складний, своєрідний психологічний стан потерпілого. 

Прокурору необхідно також враховувати, що на показання потерпілого 

впливають і самі умови судового допиту. Тому, немає потреби робити 

зауваження або коригувати потерпілого, необхідно дати йому можливість 

повністю висловитись, а потім шляхом постановки запитань доповнити і 

деталізувати прогалини в його показаннях і уточнити інформацію про 

обставини, які мають суттєве значення для справи. 

Для перевірки достовірності показань потерпілого застосовують ті самі 

тактичні прийоми, що і стосовно свідка (про що згодом йтиме мова окремо). У 

той же час прокурор повинен враховувати, що потерпілий після дослідження 

всіх доказів може доповнити судове провадження і він має передбачити таку 

ситуацію. 

Так чи інакше, за різноманітних судових ситуацій особливого значення 

набувають, вже неодноразово згадувані обставини, які створюють позитивні 

умови для діалогу суб’єкта та об’єкта допиту: форма звернення, формулювання 

запитань, реакція на відповідь, додаткові запитання, їх спрямованість та 

характер тощо. 

Важливо, щоб із самого початку допиту не допускати скутості, тому 

необхідно демонструвати уважність, об’єктивність. Для потерпілого, як одного 

із головних суб’єктів – носіїв вербальної інформації про досліджуваний в суді 

злочин, значний вплив має, передусім, та обставина, що тут психічне 

спілкування здійснюється в присутності багатьох осіб. Це може призвести до 

того, що свідомість потерпілого, може розсіюватися, відхилятися. В умовах 

судового засідання потерпілі більш емоційно сприймають адресовані їм 

запитання. За своєю формою запитання мають бути, насамперед, коректними й 

такими, що не дратуватимуть допитуваного потерпілого. Можна повторити 

запитання декілька разів. Але це не означає, що вони не можуть бути повторені 

з метою уточнення того, що було сказано. Для цього треба переформулювати 
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запитання – відмовитись від нього в певний момент допиту, а поставити 

пізніше, перефразувати. 

Потерпілий часто складніше сприймає запитання, аніж, приміром, свідок 

чи «підготовлений» захисником обвинувачений, які йому ставлять, і не завжди 

належно може вирішити найпростіше розумове завдання. Тому, потрібно дати 

йому можливість заспокоїтись, а також стежити за тим, щоб на особу не 

чинився вплив зовнішнього роздратування, гомін у залі, сміх, репліки та ін., 

яких не можна допускати у судовому провадженні. 

Під час допитів в умовах судового провадження значення має кожна 

деталь, у тому числі і тон, яким буде поставлене запитання. Закон надає право 

прокурору в разі суттєвих розходжень у показаннях в суді і на досудовому 

слідстві, а також за відмови від показань суб’єкта заявляти клопотання про 

оголошення свідчень, які він давав раніше. Такий спосіб може надати значну 

перевагу прокуророві. Разом з тим після оголошення показань, довіра до 

допитуваного може бути значно підірвана, в тому числі і в судді. 

Поведінка державного обвинувача під час допиту осіб у суді, тон його 

запитань, які він ставить, повинні чітко свідчити про те, що основна лінія його 

поведінки – бажання встановити істину у справі. За належної реалізації цього 

подібну позицію спроможний оцінити не лише захисник та обвинувачений, а 

також, що не менш важливо, – і потерпілий. 

Враховуючи особливості тактики допиту потерпілого в судовому 

засіданні, прокурор повинен продемонструвати чіткість і послідовність 

запитань: неупередженість своєї позиції, толерантність, коректність і 

офіційність, повагу до суду, всіх учасників процесу, передусім, потерпілого; 

доступну форму розмови; упередження для допитуваного потерпілого 

дискомфортної ситуації; повноту і вичерпаність з’ясування всіх спірних 

питань. Тобто, своєю поведінкою прокурор схиляє потерпілого до правдивих 

показань. 

Щодо особливостей участі адвоката-захисника у судовому допиті 

потерпілого, доречно зазначити наступне. 
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Якщо потерпілий пригнічений, йому неприємно, як вже було зазначено, 

згадувати про подію, то до його допиту захиснику також необхідно ретельно 

підготуватися, виключивши з переліку питань ті, які могли б його травмувати 

або принизити особисту гідність. Особливо це важливо, коли розглядаються 

злочини у сфері статевої недоторканості і статевої свободи громадян, а також 

коли потерпілими виступають неповнолітні, які в такому віці легко піддаються 

навіюванню і схильні до фантазування. 

У той же час захисник, у міру завдань, обумовлених його процесуальною 

роллю, повинен ретельно досліджувати обставини, пов'язані з поведінкою 

потерпілого, його взаємовідносини з його підзахисним-обвинуваченим, чи є ці 

стосунки дружніми або неприязними, які причини неприязні. У цій ситуації від 

захисника, так само як і від державного обвинувача, потрібні такт і уміння 

вести допит потерпілого, який буває пригнічений подією, що сталася, або не 

приховує, що чекає помсти за заподіяні страждання. 

У своїх показаннях потерпілий може вийти за межі запитань, поставлених 

йому в судовому засіданні, і на противагу свідку він може і вправі, як вже було 

зазначено, висловити свої висновки стосовно: обставин події, що розглядається 

в судовому засіданні; особи обвинуваченого; своєї думки про покарання, яке 

повинен понести обвинувачений тощо. Тим не менше, захисник в процесі 

допиту потерпілого повинен відокремити фактичні відомості від припущень і 

зроблених на їх основі висновків. Усе це особливо важливо, оскільки 

кримінальне процесуальне законодавство виокремило показання потерпілого в 

самостійне джерело доказів. Вважаємо за необхідне підкреслити важливість 

ретельної підготовки захисника до судового розгляду. 

На практиці останнім часом стали звучати пропозиції, сенс яких 

зводиться до того, щоб під час допиту потерпілих і свідків, які на досудовому 

слідстві давали обвинувальні показання, суддя мав право видаляти 

обвинувачених із зали судового засідання і допитувати потерпілих і свідків за 

їх відсутності. Мотивується це тим, що «…практично у кожній другій 

кримінальній справі свідки і потерпілі змінюють показання на користь 
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підсудних (обвинувачених – курсив наш, Н.М.)» [51, С. 25]. Нам видається, що 

виконання такої рекомендації - видаляти обвинуваченого із залу судового 

засідання під час допиту потерпілого і свідків обвинувачення є істотним 

порушенням передбаченого Конституцією України і кримінальним 

процесуальним законодавством право обвинуваченого на захист. Вважаємо, що 

вимоги закону, які надають обвинуваченому право брати участь в дослідженні 

усіх доказів, у тому числі безпосередньо ставити запитання потерпілому і 

свідкам, повинні неухильно дотримуватися. Вказана умова, на нашу думку, 

сприятиме більше осмисленій участі потерпілих, як представників сторони 

обвинувачення, в ході судового розгляду, неухильному виконанню ними своїх 

обов'язків і реалізації належних їм прав. У тому числі, в ході надання 

потерпілим свідчень, визначенні своєї позиції стосовно обвинуваченого і 

кримінального судочинства в цілому. 

Як зазначено в законі (ст. 353 КПК), після допиту потерпілого (прямого 

та перехресного) за дозволом головуючого потерпілому в порядку черговості 

вправі ставити запитання й інші учасники кримінального провадження, а також 

головуючий, інші судді. Разом з тим, для уточнення і доповнення відповідей 

потерпілого головуючий може ставити запитання протягом усього допиту 

потерпілого (за аналогією дії ч.1 ст. 351 КПК). Отож, на завершення, – про 

специфіку допиту потерпілих головуючим суддею. 

Допит цієї категорії учасників судового провадження, власне, судом 

також має свої тактичні особливості порівняно з їх допитом на стадії 

досудового розслідування. Передусім, як і під час допиту обвинуваченого, ці 

особливості зумовлені, зокрема, гласністю судового розгляду. Потерпілий 

завжди думає про можливу реакцію залу на його показання, переживає її. 

Реакція публіки – додатковий відволікаючий чинник: вона в стані завадити 

потерпілому згадати обставини справи; в деяких випадках може виступати 

своєрідною формою навіювання, під впливом якого він подеколи може 

змінювати свої показання. Крім цього, для деяких допитуваних має велике 

значення те, як вони виглядають на публіці і як вона їх сприймає. Саме тому, 
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запитання потерпілим як, до речі, й іншим учасникам провадження необхідно 

ставити дуже обережно та у відповідному контексті продумано. Інакше саме 

запитання може зумовити сміх, веселе пожвавлення в залі, що може 

сприйматись допитуваним як глузування над ним, особливо необхідно 

дотримуватися почуття міри. «З одного боку, - відзначає А. В. Дулов, - реакція 

залу підвищує виховну дію судового розгляду, допомагає виховувати 

відповідне ставлення до вчинків і поведінки. Але, ця ж реакція може створити 

негативний емоційний стан у допитуваного і тим самим ускладнити процес 

встановлення істини. Реакція присутніх в залі осіб в деяких випадках може 

виступати своєрідною формою навіювання, під впливом якого навіть потерпілі 

подеколи можуть міняти свої показання» [70, С. 309]. Такої судово-

психологічної ситуації можна уникнути лише за високого рівня судового 

розгляду. Спокійна, ділова обстановка розгляду справи, коректність, 

об'єктивність, відсутність якої-небудь упередженості суду, уміння головуючого 

поважати права усіх учасників процесу і в той же час вживати найрішучіші 

заходи стосовно наведення ладу в залі суду – ось ті умови, які створюють 

найбільш вдалу психологічну обстановку і сприяють кращому використанню 

психологічних якостей допитуваних потерпілих. 

Окрім цього, суддя повинен врахувати таку властивість людської пам’яті, 

як забування. Між розглядом справи у суді, моментом вчинення злочину та 

даванням показань на досудовому розслідуванні може минути чимало часу. 

Людина майже завжди пригадує що-небудь неповністю, неточно, в інших 

випадках і зовсім може не згадати того, що було колись сприйнято, пережито. 

Те, що забуває залежить від багатьох причин, зокрема від таких явищ, як: 

проактивне гальмування, коли те, що забуває події активізується попередньою 

діяльністю, діями цієї особи; ретроактивне гальмування, коли на попередню 

подію нашаровуються подальші. Усе це обумовлює необхідність вміти 

відповідно психологічно впливати на тих потерпілих, в показаннях яких є 

прогалини, породжені чинником забування. Мета такого впливу єдина – 
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спонукати їх згадати забуті ними факти, обставини, що мають значення для 

конкретної кримінальної справи. 

Запитання, що ставляться перед потерпілим, мають бути побудовані так, 

щоб кожне попереднє запитання готувало подальше, а кожне подальше було б 

логічним продовженням попереднього; щоб відповіді допитуваного 

відтворювали повну картину тієї події, яку він сприймав. Цей підхід сприяє 

відтворенню повної картини тієї події, очевидцем якої був допитуваний. 

Кожен потерпілий допитується окремо (якщо їх декілька), відповідно до 

встановленого судом порядку дослідження доказів. Допит потерпілого 

проводиться в присутності інших потерпілих (якщо потерпілим чи стороною 

кримінального провадження не заявлено клопотання про відсутність одного або 

всіх потерпілих) та після допиту залишається в залі судового засідання. 

Дозволу головуючого щодо залишення потерпілого в залі судового засідання 

законом не вимагається. 

За аналогією із судовим допитом обвинуваченого, під час допиту 

потерпілих важливо встановити, чи немає протиріч між їхніми показаннями, що 

були повідомлені на досудовому розслідуванні та в суді. Якщо вони є, суд, 

використовуючи конкретизуючі, уточнюючі, контрольні та додаткові 

запитання, встановлює причини цих протиріч та усуває їх. Необхідно 

врахувати, що не кожне протиріччя є суттєвим і засвідчує зміну потерпілим 

своїх позицій порівняно з досудовим розслідуванням. Часто такі суперечності 

лише уявні (такими здаються). У разі виявлення в показаннях суттєвих 

протиріч суд вправі оголосити показання, які були дані потерпілим в ході 

досудового розслідування. Вкотре наголосимо, що це доцільно робити лише 

після детального та всебічного допиту такого потерпілого і встановлення 

причин суперечностей. 

Часто головуючий, встановивши якесь протиріччя (суперечність) між 

показаннями потерпілих у суді та на досудовому розслідуванні, негайно 

оголошує протоколи допиту цих осіб, намагаючись у такий спосіб переконати 

допитуваних у тому, що слідчому вони давали правдиві показання, а в суді 
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дають суперечливі. Необхідно відзначити, що цей прийом усунення 

суперечностей не є універсальним. Завдяки йому часто вдається усунути 

неточності в показаннях особи, яка добросовісно помиляється або ж забула 

якісь обставини справи. Використовуючи його, судді беруть за аксіому 

правило, згідно з яким еталоном достовірних показань слугують показання, які 

повідомлені на досудовому розслідуванні. Так, ці показання за часом дещо 

наближеніші до події, яку змальовують. Однак, існує декілька причин, які 

можуть впливати на точність показань, зафіксованих слідчим. По-перше, 

потерпілий міг згадати про певні деталі вже після допиту. Отож у суді він може 

уточнити раніше надані показання. По-друге, показання потерпілого могли 

бути неточно зафіксовані слідчим. Причиною може стати й те, що потерпілий 

за певних обставин
1
 отримав інформацію із якихось джерел і тому коректує 

показання, що були ним дані раніше. І, зрештою, потерпілий на досудовому 

розслідуванні міг давати завідомо неправдиві показання, а в суді, під впливом 

певних чинників, вирішив розповісти правду. Крім усього цього суд має ще 

один спосіб усунути розбіжності між показаннями потерпілого (потерпілих) та 

інших учасників кримінального провадження. Йдеться про право суду 

призначити одночасний допит двох чи більше таких осіб. Зокрема, одночасно 

можуть допитуватися двоє і більше потерпілих (якщо їх декілька), свідок та 

потерпілий; свідок, потерпілий та обвинувачений; потерпілий та 

обвинувачений. 

                                                 
1
 Йдеться про випадки, коли внаслідок кримінального правопорушення настала смерть особи або вона 

перебуває у стані, який унеможливлює її безпосередню участь у кримінальному провадженні, тоді процесуальні 

права потерпілого поширюються на близьких родичів чи членів сім'ї такої особи (ч. 6 ст. 55 КПК). Такими 

особами згідно з п. 1 ч. 1 ст. З КПК с: 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. До участі у кримінальному провадженні допускаються не всі 

близькі родичі чи члени сім'ї такої особи, а один із них, який подав заяву про залучення його до провадження як 

потерпілого, а за відповідним клопотанням - потерпілими може бути визнано декілька осіб. Якщо потерпілим є 

юридична особа, її інтереси в кримінальному провадженні представляє представник потерпілого, який 

користується згідно з ч. 4 ст. 58 КПК процесуальними правами останнього, зокрема й щодо надання показань з 

приводу вчиненого відносно юридичної особи кримінального правопорушення. Права і обов'язки потерпілого 

згідно з ч. 2 ст. 55 КПК виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального 

правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого, або ж за відсутності таких заяв з 

моменту визнання особи за її згодою потерпілою слідчим, прокурором або судом (ч. 7 ст. 55 КПК). 
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Якщо в судді є підстави вважати, що протиріччя у показаннях потерпілих 

є результатом їхніх добросовісних помилок, то для усунення цих протиріч 

нагадувальними запитаннями він в стані допомогти цим особам правильно 

згадати факти, які цікавлять як його, так і учасників судового провадження. У 

цій ситуації доречно використати тактичний прийом допиту, який полягає у 

наступному: допитуваному головуючий ставить відповідні запитання, які ділять 

подію на складові частини, що допоможе потерпілому, згадавши якийсь один 

факт, за асоціацією згадати інші. 

Як і під час допиту обвинуваченого, за наявності протиріч у показаннях 

потерпілого доцільно пред’являти йому документи (докази), що суперечать 

його показанням, давати прослуховувати магнітофонний запис його показань. 

Добросовісним допитуваним це допоможе згадати справжні обставини справи 

та детальніше про них розповісти головуючому, а недобросовісних потерпілих 

спонукатиме до правдивих свідчень. 

Закінчення допиту потерпілого не виключає його повторного допиту в 

цьому ж судовому засіданні або наступному. Такий допит може здійснюватися 

за клопотанням самого потерпілого, сторони кримінального провадження або за 

ініціативою суду. Про здійснення допиту потерпілого повторно суд 

постановляє вмотивовану ухвалу. 

Отже, під час допиту дії суду спрямовані не лише на збирання доказів, 

але й на їхню перевірку та оцінку, оскільки у цій судово-слідчій дії такі 

елементи процесу доказування невіддільні один від одного. Суд, заслуховуючи 

показання потерпілого, свідка, обвинуваченого, порівнює їх із вже наявною на 

цей момент сукупністю доказів, перевіряє їх з точки зору достовірності та 

належності, однак, як вже відзначалось, суд не пов’язаний доказами, що 

надаються йому сторонами. 

Особливу складність представляє допит малолітніх і неповнолітніх 

потерпілих. Щонайменші порушення в тактиці допиту цих осіб, допущені 

судом і відповідними учасниками судового розгляду, можуть призвести до 

неправдивих показань. 
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Малолітньою особою згідно з п. 11 ч. 1 ст. З КПК є дитина до досягнення 

нею чотирнадцяти років, а неповнолітньою - малолітня особа, а також дитина у 

віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 12 ч. 1 ст. З КПК). Аналогічні 

визначення містяться й у статтях 31, 32 ЦК. Фахівцями відзначено [165, С. 95 – 

98], що міжнародне право оперує терміном «дитина», тобто, не використовує 

поняття «неповнолітня особа» та не виокремлює з їх переліку малолітніх. У той 

же час з положень ст. 1 Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої 

постановою ВР УРСР № 789-ХП від 27 лютого 1991 р., відповідно до якої 

дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за 

законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше (в 

розумінні вітчизняного закону – не набула повної процесуальної дієздатності 

внаслідок реєстрації шлюбу, народження дитини чи за рішенням суду набула 

повної дієздатності), випливає, що надане Конвенцією визначення терміна 

«дитина» є аналогічним вжитому у вітчизняному праві поняттю «неповнолітня 

особа». 

З огляду на викладене, керуючись нормами вітчизняного та міжнародного 

законодавства, положення ст. 354 КПК України не поширюються на особу, яка 

хоча й не досягла вісімнадцятирічного віку, але внаслідок настання певних 

юридичних фактів (реєстрації шлюбу, народження дитини, надання за 

рішенням суду повної дієздатності) набула повної процесуальної дієздатності, 

тобто здатності своїми діями набувати, самостійно здійснювати права і 

виконувати обов'язки, розпоряджатися належними їй правами та нести 

відповідальність за свої діяння. Якщо вік особи невідомий або в суду 

виникають сумніви, що свідок чи потерпілий є повнолітнім, суд має зупинити 

судовий розгляд та звернутися до експерта для проведення експертизи щодо 

встановлення віку особи, яка підлягає допиту як свідок чи потерпілий. За 

результатами експертизи, з огляду на її висновки, суд визначає подальший 

порядок ведення процесуальних дій з особою. 

Неповнолітньому як вітчизняним, так і міжнародним законодавством 

надано безліч прав та додаткових гарантій. Так, відповідно до ст. 12 Конвенції 
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ООН про права дитини дитина має право бути заслуханою в ході будь-якого 

судового розгляду, що стосується її безпосередньо, або через представника чи 

відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами 

національного законодавства. Згідно ж вже частково аналізованих положень ч.1 

ст. 354 КПК допит малолітнього потерпілого і, за розсудом суду, 

неповнолітнього потерпілого проводиться в присутності законного 

представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря. Допит 

малолітнього потерпілого, на противагу неповнолітнього, проводиться 

обов'язково в присутності: а) законного представника (одного із батьків 

(усиновлювачів), а в разі їх відсутності – опікунів чи піклувальників, інших 

повнолітніх близьких родичів чи членів сім'ї, або представника органів опіки і 

піклування, установи і організації, під опікою чи піклуванням яких перебуває 

малолітній чи неповнолітній). У разі, коли участь законного представника може 

завдати шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього потерпілого, суд за 

клопотанням самого малолітнього (неповнолітнього) чи з власної ініціативи 

вправі обмежити його участь у проведенні цієї процесуальної дії, усунути його 

від участі у судовому провадженні та залучити замість нього іншого законного 

представника; б) педагога чи психолога. У цьому випадку для створення 

сприятливої обстановки, комфорту та захищеності запрошується той педагог, 

який безпосередньо знає та навчає допитуваного. За участю психолога допит 

малолітнього (неповнолітнього) потерпілого проводиться в разі, якщо 

внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, малолітньому завдано 

певних моральних страждань – таких, що призвели до тимчасового 

хворобливого стану (стрес, постійне перебування у стані страху тощо); в) у разі 

необхідності – лікаря. Лікар залучається для проведення допиту малолітнього 

(неповнолітнього) потерпілого, якщо за наслідками вчиненого кримінального 

правопорушення, потерпілим якого він був, у останнього виникли тимчасові 

розлади психічної діяльності чи фізичні розлади здоров'я. 

На початку допиту потерпілого, що не досяг шістнадцятирічного віку, 

головуючий, установивши його особу, роз'яснює йому обов'язок про 
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необхідність давати правдиві показання, не попереджаючи його про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо 

неправдиві показання, і не приводить до присяги. Крім того, неповнолітній 

потерпілий, який досяг шістнадцятирічного віку, не несе відповідальності за 

відмову давати показання, оскільки можливість відмовитись від давання 

показань згідно з п. 6 ч. 1 ст. 56 КПК є його правом, у той же час він несе 

кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань (ст. 

384 КК) та відповідно до загальних засад головуючий самостійно чи судовий 

розпорядник за його розпорядженням приводить такого потерпілого до 

присяги. До початку допиту малолітнього, неповнолітнього потерпілого суд 

має встановити особу законного представника, педагога, психолога, лікаря 

(якщо суд визнав за необхідне його присутність), перевірити документи, що 

посвідчують їхню особу, а також факт спорідненості із потерпілим – для 

законних представників, компетентність – для педагога, психолога, лікаря, а 

також роз'яснити їм їх обов'язок бути присутнім під час цього допиту, право 

заперечувати (протестувати) проти запитань, які будуть ставитися 

неповнолітньому, та особисто ставити йому запитання. Крім того, головуючий 

для уникнення негативного впливу на малолітнього, неповнолітнього 

потерпілого має також контролювати хід допиту, вправі відвести (зняти) 

питання, яке принижує честь або гідність неповнолітнього, або не стосується 

кримінального провадження, а особі, яка допитує, зробити зауваження. 

Допит малолітнього, неповнолітнього потерпілого проводиться у 

порядку, передбаченому ст. 353 КПК з урахуванням особливостей, визначених 

ст. 354 КПК, та не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а 

загалом - понад дві години на день (ч. 2 ст. 226 КПК). Згідно ж із абз. 4 ч. 9 

ст. 224 КПК не може бути проведений одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях за 

участю малолітнього або неповнолітнього потерпілого разом із підозрюваним у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 
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недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування. 

Порядок ведення допиту залежить від процесуального статусу особи 

потерпілого, його психічного та розумового розвитку та стану здоров'я особи. 

Особливої обачливості з боку суду, інших суб’єктів проведення судового 

допиту вимагає малолітній, неповнолітній, який став потерпілим від злочину, 

що передбачений Розділом IV Особливої частини КК «Злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи». Такі допити потрібно проводити у 

закритому судовому засіданні, за відсутності учасників судового процесу, 

присутність яких могла б негативно впливати на допитуваного, або з 

використанням відеоконференції. Причому за обов'язковою участю психолога 

та законного представника, на розсуд суду – лікаря. 

Під час допиту малолітнього чи неповнолітнього потерпілого суду 

необхідно враховувати, що на їх суб'єктивну думку впливають точки зору 

дорослих, що може призвести до неправильної оцінки всіх істотних обставин 

кримінального провадження. Важливо отримати якомога повнішу інформацію 

про неповнолітнього потерпілого, а саме: про його стосунки з однолітками, 

коло спілкування, інтереси, рівень навчання тощо. 

Допит малолітнього, неповнолітнього потерпілого згідно з ч.ч. 4-5 ст. 354 

КПК може проводитися з використанням відеоконференції, якщо проведення 

допиту в такому режимі вимагають інтереси кримінального провадження (для 

об'єктивного з'ясування обставин) або безпека неповнолітнього (для уникнення 

тиску з боку учасників кримінального провадження, обвинуваченого чи інших 

негативних наслідків для допитуваного). У такому випадку суд може ухвалити 

рішення (постановити мотивовану ухвалу) про здійснення процесуальної дії у 

режимі відеоконференції незалежно від того, чи заперечують проти цього 

сторони кримінального провадження або потерпілий, за власною ініціативою 

чи за клопотанням самого малолітнього, неповнолітнього потерпілого, його 

адвоката, законного представника або іншого учасника судового провадження. 
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Допит у режимі відеоконференції здійснюється у порядку, передбаченому 

ст. 336 КПК. 
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3.3. Допит свідка 

Процедури допиту свідків у суді доволі чітко регламентована. Зокрема, у 

ст. 352 КПК зазначено, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть 

бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального 

провадження, і яка викликана для давання показань (ч.1 ст. 65 КПК). 

У списку свідків, який формується за клопотанням сторони 

обвинувачення та захисту (відповідно, як вже зазначали, – такі свідки 

йменуються як свідки обвинувачення чи свідки захисту) можуть бути зазначені 

також згідно з абз. 4 ч. 7 ст. 140 КПК поняті як свідки проведення певної 

слідчої (розшукової) дії та особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії 

або були залучені до їх проведення (ч. 2 ст. 256 КПК). Водночас, не можуть 

бути допитаними як свідки особи, визначені у ч. 2 ст. 65 КПК, за винятком 

випадку, передбаченого ч. 3 ст. 352 КПК, тобто коли особи визначені у пп. 1-5 

ч.2 вказаної статті були звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю 

особою, що довірила її, у визначеному останньою обсязі та у письмовій формі. 

На початку судового розгляду свідки відповідно до ст. 346 КПК 

видаляються із зали судового засідання і судовий розпорядник слідкує, щоб 

допитані свідки, які залишили залу судового засідання, не спілкувалися зі 

свідками, які ще не допитувались. Після оголошення головуючим присутнім 

про допит свідків він надає судовому розпоряднику розпорядження щодо 

запрошення до зали судового засідання свідка обвинувачення, називаючи його 

прізвище, ім'я та по батькові. Черговість допиту свідків визначається за 

клопотанням сторони кримінального провадження, в разі відсутності такого 

клопотання – на власний розсуд суду відповідно до ухвали останнього, 

постановленої щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню. 

Перед допитом свідка головуючий має з'ясувати: відомості про його 

особу, зокрема, встановити особисті дані свідка (прізвище, ім'я, по батькові, 

дату та місце народження, місце проживання, рід занять тощо), перевіривши 

документи, що посвідчують його особу; стосунки свідка з обвинуваченим і 

потерпілим; чи отримав свідок пам'ятку про права та обов'язки свідка, чи 
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ознайомився він з її змістом, чи зрозумілі вони йому та у разі необхідності, за 

наявності питань щодо змісту пам'ятки, додатково роз'яснює їх; чи не 

відмовляється він з підстав, встановлених КПК, від давання показань. Крім 

цього, суд має роз'яснити свідкам, які є членами сім'ї чи близькими родичами 

обвинуваченого, цивільного позивача, цивільного відповідача, положення ст. 63 

Конституції України, ч. З ст. 18 КПК про їх право відмовитись свідчити проти 

себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, зміст ч. 8 ст. 224 КПК, відповідно 

до якої особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, 

щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська 

таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) 

або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, 

близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення, а 

також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та 

осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування. 

Відмова від давання показань судом приймається шляхом винесення 

відповідної ухвали. Наявність таких обставин виключає можливість 

притягнення цих осіб за відмову від давання показань. Якщо ж зазначені особи 

погодилися давати показання, за наявності на те підстав, вони несуть 

відповідальність за завідомо неправдиві показання. 

Після цього головуючий попереджає свідка про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань (ст. 385 КК), за винятком 

випадків, коли така відмова згідно з положеннями чинного законодавства є 

правом цієї особи, та завідомо неправдиві показання (ст. 384 КК). 

Отож, якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий 

особисто або судовий розпорядник згідно з ч. 2 ст. 74 КПК за його 

розпорядженням приводить свідка до присяги такого змісту: «Я, (прізвище, 

ім'я, по батькові), присягаю говорити суду правду і лише правду». Німий свідок 

складає присягу в письмовій формі, підписуючи текст того самого змісту, який 

долучається до матеріалів кримінального провадження. Для проведення допиту 

німого свідка залучається сурдоперекладач, свідка, який не володіє чи 
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недостатньо володіє державною мовою, тобто мовою, якою здійснюється 

кримінальне провадження – перекладач. Суд у таких випадках, перед початком 

допиту згідно з частинами 4,5 ст. 68 КПК має пересвідчитися в особі і 

компетентності перекладача (сурдоперекладача), з'ясувати його стосунки з 

обвинуваченим, потерпілим, свідком, роз'яснити його права і обов'язки та 

попередити про відповідальність за завідомо неправильний переклад (ст. 384 

КК) або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 

обов'язків (ст. 385 КК). Крім того, свідок відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК має 

право користуватися під час давання показань (допиту), а також під час 

проведення за його участю інших процесуальних дій правовою допомогою 

адвоката. Якщо свідок виявив бажання скористатися цим правом, суд має 

пересвідчитися в компетентності адвоката і за відсутності перешкод допустити 

(залучити) його до участі в судовому розгляді. 

Головуючий протягом допиту має контролювати хід допиту свідків, щоб 

уникнути зайвого витрачання часу, зокрема, зняти запитання, які не стосуються 

обставин кримінального провадження, робити зауваження учасникам судового 

провадження, які здійснюють допит, вимагати від допитуваного в разі 

допущення ним нечітких та незрозумілих висловлювань надання ним 

конкретної відповіді – «так» чи «ні», а від особи, яка ставить запитання, – їх 

чіткого формулювання тощо; захистити свідків від образи, наприклад, у разі 

ведення допиту в некоректній формі, усупереч загальноприйнятим нормам 

моралі та етики, з наведенням запитань, які принижують честь або гідність 

допитуваного тощо; не допустити порушення правил допиту, зокрема, щодо 

встановленого ч. 2 ст. 224 КПК часу ведення допиту, заборони ставити навідні 

запитання протягом прямого допиту тощо. 

Кожен свідок допитується окремо, за винятком випадку, передбаченого 

ч. 14 ст. 352 КПК, коли проводиться одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. 

Для забезпечення безпеки, захисту свідка, уникнення психологічного 

тиску на нього, що може вплинути на надані ним показання, сторона 
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кримінального провадження або сам свідок перед проведенням допиту 

останнього може заявити клопотання про його допит за відсутності певного 

допитаного свідка, із зазначенням мотивів, які спонукали до заявлення такого 

клопотання, законом не вимагається. У такому випадку суд має задовольнити 

таке клопотання та видалити із зали судового засідання допитуваного свідка. 

Після проведення підготовчої частини допиту: з'ясування особистих 

даних про свідка, роз'яснення йому прав (за необхідності), попередження про 

притягнення до кримінальної відповідальності, приведення до присяги, 

головуючий пропонує свідкові розповісти про всі відомі йому обставини 

кримінального провадження. У процесі вільних пояснень свідок має 

можливість викласти факти в тій послідовності, у якій він їх сприймав. Під час 

цих пояснень ніхто із представників сторін не вправі втручатися у їх виклад або 

переривати свідка, крім головуючого, якщо той виходить за межі обставин, 

щодо яких дає показання. 

Після цього першим ставить запитання прокурор, якщо це свідок 

обвинувачення, а якщо свідок захисту – захисник, за його відсутності запитання 

ставить обвинувачений. Під час прямого допиту можуть бути поставлені 

запитання, які спрямовані на доповнення показань, зокрема: а) про окремі 

обставини, які свідок не виклав у своїй розповіді; б) спрямовані на уточнення 

окремих фактів; в) викликають асоціації з подією, яка з'ясовується, чим 

допомагають пригадати значимі для кримінального провадження обставини; 

г) контрольні запитання для перевірки правильності наданих свідком 

відомостей тощо. Запитання повинні ставитись почергово, за суттю і лише ті, 

які необхідно з'ясувати для всебічного, повного й неупередженого дослідження 

всіх обставин кримінального провадження. 

Після закінчення прямого допиту свідка головуючий надає можливість 

протилежній стороні судового процесу для проведення перехресного допиту. 

Аналогічним способом є сенс проводити допит особи з чужих слів, за умови 

визнання судом такого допиту можливим (ст. 97 КПК), під час якого 

дозволяється ставити навідні запитання. Перехресний допит, як вже було 
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зазначено, вважається основним способом перевірки показань свідка, під час 

якого сторони кримінального провадження мають право, крім іншого, ставити 

свідку запитання щодо: а) його можливості сприймати факти, про які він дає 

показання; б) інших обставин, які можуть мати значення для оцінки 

достовірності показань свідка; в) попередніх показань, які не узгоджуються із 

його щойно наданими показаннями тощо. Зазначимо, що, у свою чергу, свідок 

згідно з ч. З ст. 96 КПК зобов'язаний відповідати на запитання, спрямовані на 

з'ясування достовірності його показань. 

Під час допиту свідка сторонами кримінального провадження одна із 

сторін, зазвичай це сторона, яка викликала свідка, може висловити протест 

щодо запитання, яке, на її думку, не стосується кримінального провадження. 

Також, може бути висловлений протест щодо некоректності запитання, 

вміщення у ньому формулювання, яке містить відповідь, частину відповіді або 

підказку до неї тощо. Головуючий за висловленим протестом має право зняти 

питання, проголошуючи «Протест прийнято, питання знято». Зняття питання 

головуючим звільняє свідка від обов'язку відповідати на поставлене запитання. 

Питання, які ставляться свідку для з'ясування достовірності його показань, на 

які він зобов'язаний відповідно до ст. 96 КПК відповісти, суд не може зняти. 

Для забезпечення безпеки свідка, наприклад, особи, яка проводила 

негласні слідчі (розшукові) дії або була залучена до їх проведення (ч. 2 ст. 256 

КПК) або в разі існування небезпеки для життя і здоров'я свідка, який підлягає 

допиту, за його клопотанням або сторони судового провадження чи за власною 

ініціативою суду такий свідок може бути допитаний з використанням технічних 

засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, або в 

інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію (зокрема, внаслідок зміни 

зовнішності). Крім того, допит свідка може бути проведений у режимі 

відеоконференції з підстав та в порядку, передбаченому ст. 336 КПК (див. 

коментар до ст. 336 КПК). Суд, постановляючи вмотивовану ухвалу про 

проведення допиту свідка в такому порядку, повинен: а) попередньо з'ясувати 

наявність заперечень сторін кримінального провадження проти проведення 
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допиту свідка в умовах, що унеможливлюють його ідентифікацію, та в разі їх 

обґрунтованості відмовити у проведенні допиту свідка в порядку, визначеному 

цією частиною статті; б) забезпечити сторонам кримінального провадження 

можливість ставити запитання і слухати відповіді на них. У разі якщо існує 

загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися створенням 

акустичних перешкод. 

Після допиту свідка (прямого та перехресного) головуючий звертається 

до потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників 

та законних представників, чи не бажають вони запитати свідка, якщо так, тоді 

зазначені особи в порядку черговості ставлять запитання свідкові. Також, 

поставити запитання може головуючий, судді (якщо кримінальне провадження 

здійснюється колегіально), а також присяжні згідно з п. 3 ч. 1 ст. 386 КПК з 

дозволу головуючого. Зазначимо, що головуючий для уточнення і доповнення 

відповідей свідка вправі ставити йому запитання протягом усього допиту. 

Свідок під час допиту має право користуватися нотатками, які йому 

необхідні для надання показань (повної та вичерпної відповіді), пов'язаних із 

будь-якими вимірами чи обчисленнями, або щодо іншої інформації, яку йому 

важко запам'ятати. 

Закінчення допиту свідка не виключає його повторного допиту в цьому ж 

судовому засіданні чи в наступному. Такий допит здійснюється за клопотанням 

самого свідка, сторони кримінального провадження або за ініціативою суду. 

Про здійснення допиту свідка повторно суд постановляє вмотивовану ухвалу. 

Приводом для проведення повторного допиту свідка може бути, крім іншого і 

зміна прокурором обсягу обвинувачення (ст. 338 КПК), висунення додаткового 

обвинувачення (ст. 339 КПК), надані іншими свідками показання, результати 

дослідження інших доказів, пояснення експерта та спеціаліста тощо. 

Зауважимо, що під час дослідження інших доказів, зокрема, речових доказів, 

документів (протоколів слідчих (розшукових) дій, висновків за результатами 

проведених судових експертиз тощо), дослідження звуко- і відеозаписів свідкам 
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щодо досліджуваного також можуть ставитися запитання учасниками судового 

провадження, експертом, а також судом. 

Допитаний свідок на вимогу суду може бути залишений у залі судового 

засідання, в іншому випадку свідок перебуває за межами зали під контролем 

судового розпорядника для недопущення його спілкування зі свідками, які ще 

не були допитаними. 

Крім того за ініціативою суду або клопотанням учасників судового 

провадження з метою встановлення фактів і обставин кримінального 

правопорушення головуючий може оголосити показання свідка, надані ним під 

час досудового розслідування і долучення матеріалів кримінального 

провадження, якщо наявні істотні суперечності між показаннями, які свідок дав 

на суді і під час досудового розслідування, а також у випадку, коли явка свідка 

в судове засідання з тих або інших причин неможлива (суду відомі причини 

його неявки і вони виключають можливість явки свідка до суду, наприклад, 

виїзд за кордон, смерть свідка, неможливість встановити місце знаходження 

тощо). Після оголошення показань свідка суд може заслухати запис його 

показань, здійснений технічним засобом (якщо такий запис є). Не допускається 

вибіркове прослуховування запису показань свідка, суд повинен прослухати 

повний запис. Ця ж можливість, за аналогією є прийнятною (про що йшла мова 

у попередніх розділах нашого дослідження) і для відповідних ситуацій 

судового допиту потерпілого [207, С. 729 – 734]. Однак, з приводу оголошення 

в суді показань свідка чи потерпілого, наданих ними під час досудового 

розслідування, є потреба в певному уточненні. 

Фактично, в новому КПК не передбачено право суду з власної ініціативи 

або за клопотанням прокурора чи інших учасників судового розгляду оголосити 

показання свідка (потерпілого), які він дав під час досудового розслідування, як 

це було передбачено в ст. 306 КПК 1960 р., а саме: за наявності істотних 

суперечностей між показаннями, які свідок дав на суді і під час досудового 

розслідування; у разі неявки в судове засідання свідка, явка якого з тих або 

інших причин неможлива; коли справа розглядалася за відсутності свідка в 
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порядку, передбаченому ч. 2 ст. 292 КПК 1960 р., а також показання свідка, 

допитаного судом відповідно до ст. 292
1
 КПК 1960 р. Все ж ми підтримуємо 

вищенаведену думку Г. І. Сисоєнка та інших розробників аналізованого 

варіанта науково-практичного коментаря КПК. 

Незважаючи на роз’яснення в п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 27 грудня 1985 року № 11 «Про додержання судами України 

процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних 

справ» де зазначено, що суди повинні з’ясовувати причини неявки в судове 

засідання потерпілих та свідків і, що оголошення показань свідка, який до суду 

не викликався, є недопустимим, а отже суд не має права у вироку посилатись на 

ці показання як на доказ у справі, оскільки вони не досліджувались у судовому 

засіданні [193, С. 328–335] все ж, під час судового розгляду кримінальних 

справ, зокрема, про одержання неправомірної вигоди (хабара), виявлено 

непоодинокі випадки, коли судді оголошували показання свідків, які не 

з’явилися за викликом без поважних причин і щодо яких суд не застосував 

передбачений законом захід процесуального примусу – привід. Так, у 9 

кримінальних справах, в яких проводилося дослідження всіх доказів, було 

оголошено 10 показань свідків, які не з’явилися в судове засідання, що 

становить 34,4%. Причини неявки не були з’ясовані, у той же час під час 

ухвалення обвинувальних вироків судді посилалися на ці показання (Додаток 

А, п. 11). 

На нашу думку, щоб уникнути ситуації, коли фактичне не відповідає 

нормативно встановленому (адже, погодьмось – це все ж є певними 

порушеннями процесуальної форми дослідження доказів під час судового 

розгляду і повинно мати негативні для вироку чи іншого судового рішення 

наслідки – скасування його апеляційним судом) ми вважаємо, що у разі 

доповнення КПК України відповідними положеннями стосовно можливості за 

відповідних підстав оголошувати в суді показання свідка (потерпілого), можна 

сподіватися на ухвалення судами законних, обґрунтованих, вмотивованих і 

справедливих вироків та постановлення інших рішень. 
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Аналіз вивчених нами кримінальних справ також засвідчив, що в окремих 

випадках сторона обвинувачення в судовому засіданні залишалася недопустимо 

пасивною, не виконувала активні дії, що сприяли б збиранню доказів, не 

заявляла клопотань стосовно дослідження обставин, які належать до предмета 

доказування, тощо (Додаток А, п. 12). 

Наприклад, під час судового розгляду справи за обвинуваченням 

директора комунального підприємства Л. за ч. 2 ст. 368 КК із 63 запитань 

поставлених п’ятнадцяти свідкам, прокурор поставив лише 15, сторона захисту 

– 19, а суддя – 29, 18 з яких поставлено суддею з метою отримання нових 

доказів [129]. Такі дії суду, як видається, зумовлено необхідністю 

безпосереднього дослідження доказів під час судового розгляду і тим, що 

відповідно до статей 371, 370 КПК саме на суд покладено обов’язок ухвалення, 

обґрунтування й вмотивування вироку. Законом прямо не заборонено суду 

ставити запитання, спрямовані на отримання нових доказів, однак у 

змагальному процесі, це безпосередній обов’язок сторін обвинувачення та 

захисту. 

У кримінальних провадженнях, порушених за заявами про вчинення 

злочинів є істотна особливість, яка стосується допиту свідків. Вона полягає в 

тому, що частина свідків, які є заявниками, закономірно і безпосередньо 

заінтересована в результатах розгляду справи. Зокрема, у 99 справах (із 127 

вивчених) (77,9 %) проводився судовий розгляд у повному обсязі й було 

допитано 52 свідки-заявники (6%), за фактом інформації яких, власне були 

відкриті кримінальні провадження (порушені кримінальні справи). Такі свідки, 

як і особи, яких визнано потерпілими, заінтересовані в результатах розгляду 

справи. Їхні показання у більшості обвинувальних вироків було покладено в 

основу доведеності вини обвинувачених, оскільки вони були прямими доказами 

та ґрунтувались на безпосередньому сприйнятті ними істотних у справі 

обставин (Додаток А, п.13,14). 

Психологи звертають увагу на те, що відомості про факти, повідомлені 

власне свідками під час допиту в суді, часто не дають точного відображення 
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відомих їй обставин. Допитуваний свідок може розповісти про свої враження, 

про те, що, на його думку, важливо і потрібно розповісти. Враховуючи 

заінтересованість деяких свідків у результатах судового розгляду, необхідно 

зважати на те, що вони можуть умисно або неумисно не розповісти про деталі, 

які є важливими у справі, або не повідомити суд про важливі відомості, якими 

володіють. Іншим чинником, що впливає на їхні показання, може бути умисне 

або неумисне навіювання [40, С. 285–287]. 

Щоб запобігти цьому, потрібно на досудовому провадженні вживати 

ефективних заходів під час документування протиправних дій осіб, що мають 

намір, приміром, одержати чи вимагають «хабара». Одним з таких заходів є 

контрольована передача хабара, яку застосовують оперативні працівники у разі 

звернення із заявою особи про вимагання чи пропозицію посадової особи дати 

хабара. З метою об’єктивної фіксації факту давання-одержання хабара і дій 

посадової особи, під час цього заходу оперативним працівникам обов’язково 

необхідно застосовувати відповідні науково-технічні засоби отримання 

доказової інформації, а їх результати використовувати під час доказування, як 

на досудовому провадженні так і під час судового розгляду. 

Крім того, з метою перевірки й уточнення показань свідків, у таких 

випадках судові сторони повинні активно використовувати передбачене 

законом право ставити особі, яку допитують, додаткові, уточнюючі або 

контрольні запитання. Одним зі способів перевірки й уточнення показань 

свідків під час судового розгляду може бути, вже неодноразово згадуваний, 

перехресний допит [5, С. 29–34; 100, С. 123–128]. 

А зараз більш акцентовано про окремі тактичні аспекти судового допиту 

свідків. 

Якщо вести мову про функціонування прокурора в цьому процесі, то 

зазначимо, що державний обвинувач має можливість одержати відповідне 

уявлення про особистість свідка вже, якщо не під час досудового 

розслідування, де він здійснював нагляд у формі процесуального керівництва, 

тоді, принаймні, у ході вивчення матеріалів справи. 
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Під час вільної розповіді, з якої починається допит свідка, прокурор 

також має можливість виокремити звички свідка: вже згадувані манера 

говорити, стан пам’яті, ступінь правдивості і точності показань, наявність у них 

суперечності тощо. 

Якщо свідок повно, вичерпно і чітко висвітлив усі обставини, для 

підтвердження яких він був викликаний до суду, прокурору доцільно обмежити 

цей допит мінімальною кількістю запитань, які ставляться лише з метою 

закріплення основних положень, що містяться в його показаннях. 

Постановка запитань свідку має на меті доповнити, уточнити, 

деталізувати або перевірити його показання. Якщо свідок під час вільної 

розповіді не повною мірою висвітлив відомі йому обставини, або зовсім про 

них не сказав, прокурору необхідно своїми запитаннями заповнити цю 

прогалину у показаннях. За допомогою запитань прокурор усуває суперечності 

у показаннях свідка, конкретизує його відповіді. 

Якщо свідок не може пригадати ті чи інші деталі, прокурор мусить 

допомогти йому запитаннями, які мають відновити у пам’яті забуті факти. У 

цих випадках за клопотанням прокурора допит може супроводжуватися 

пред’явленням свідку фотознімків, схем, речових доказів та ін., що здатні 

пожвавити його пам’ять. Добрий ефект дає також перегляд відеозапису місця 

події тощо. 

Особливу увагу прокурор приділяє показанням, які підтверджують алібі 

обвинуваченого. У цьому випадку прокурору необхідно ставити запитання, які 

деталізують показання, зокрема, що пов’язані з поведінкою, місцем та часом 

знаходження обвинуваченого та ін.  

Максимальна деталізація тих чи інших обставин часто дає змогу 

прокурору встановити недобросовісність свідка, викрити неправду. Якщо 

свідок дає суперечливі й заплутані показання, то прокурору необхідно 

визначити їх значення і сутність. Такі показання необхідно конкретизувати 

(уточнити) кількома запитаннями, що їх деталізують. 
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У випадках, коли виникають суттєві суперечності між показаннями в 

судовому засіданні і тими, що були зафіксовані під час досудового слідства, 

прокурор мусить звернутися до суду з клопотанням про вже аналізоване нами 

оголошення протоколу допиту свідка під час досудового слідства або 

відтворення його звукозапису [86, С. 77–80]. 

Як уже зазначалося, тактика допиту свідка в суді повинна будуватися з 

урахуванням його особистості, ставлення та причетності до справи. Зусилля 

прокурора мають бути спрямовані на створення обстановки, що забезпечує 

одержання від свідків достовірної інформації про факти та події, які 

досліджуються в суді. Уміле використання прокурором відпрацьованих 

практикою і наукою тактичних прийомів допиту дає йому можливість виявити 

факти добросовісних помилок свідка, встановити дійсні причини 

суперечностей, неповноти й неточності в його показаннях і по можливості їх 

усунути. Проте, свідок може давати і свідомо неправдиві показання, 

приховувати від суду відомі йому факти та обставини або їх спотворювати. 

Залежно від мети, яку переслідує свідок, вони можуть бути як обвинувального, 

так і виправдувального характеру. Для правильного визначення тактики допиту 

такого свідка прокурору необхідно встановити мотиви, які спонукали його 

давати неправдиві показання. Це досягається шляхом аналізу даних про його 

особу, характер взаємовідносин із обвинуваченим і потерпілим, поведінкою в 

суді та під час досудового слідства. У такому разі тактика допиту повинна, 

передусім, нейтралізувати негативні дії цих мотивів і схилити свідка до 

правдивих показань. 

Якщо це не дає результатів, неправдивого свідка викривають доказами, 

які є у справі, використовуючи тактичні прийоми і рекомендації притаманні 

допиту обвинувачених. Так чи інакше, тактичні прийоми судового допиту – це, 

як вже було зазначено, рекомендації, які склалися на підставі використання в 

судочинстві даних психології, логіки, криміналістики, а також узагальнень 

практики. Усі тактичні прийоми допиту повинні ґрунтуватися на нормах 
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кримінального процесуального права та загальновизнаних моральних 

цінностях.  

Під час таких допитів свідків обвинувачення адвокату, здебільшого, не 

потрібно посилювати позицію сторони обвинувачення, обумовлюючи відповіді, 

що чинять небажаний (як для сторони захисту) вплив на суд та інших учасників 

судового процесу. У ході первинного допиту державний обвинувач з тих чи 

інших міркувань може утриматись від певних запитань. І якщо адвокат буде 

неуважним та сам поставить у ході наступних допитів (передусім, 

перехресного) таке запитання, то й отримає небажану відповідь, посиливши 

силу показань сторони обвинувачення. 

Недоцільно наполягати відповідати на своє запитання, коли допитуваний 

не хоче цього. Якщо його небажання засвідчити якусь потрібну, як на думку 

адвоката, обставину очевидне і в ході допиту він вже перебуває на межі, за 

якою неможливо розраховувати на сприятливу відповідь, то подальші спроби у 

цьому напрямі завжди можна вважати ризикованими. 

Якщо адвокат вже домігся того, що свідок обвинувачення майже визнав 

відомий факт, і продовжує наполягати на отриманні вичерпної відповіді, це 

може спричинити таку ситуацію, що допитуваний буде категорично 

заперечувати і повну відповідь, і її складові. 

Головна умова певного успіху будь-якого різновиду допиту полягає у 

спокійності та добродушності того, хто виконує допит. Роздратована людина 

робитиме все, що завгодно, крім того, чого від неї вимагають. Непорушний 

спокій є основою людської поміркованості, однією із найсуттєвіших якостей 

хорошого, фахового адвоката-захисника. 

Спостерігаючи за допитуваним під час прямого допиту, що виконувався 

обвинувачем, захисник повинен зрозуміти, якою людиною є цей свідок? 

Загальна поведінка, характер його відповідей, вираз обличчя, голос, окремі 

слова, жести тощо можуть допомогти зрозуміти, що він каже: неправду, 

напівправду чи правду. 
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Незалежно від вирішення завдання – правду чи неправду повідомляє 

допитуваний свідок, – необхідно зрозуміти в цьому особисту його мотивацію. 

Якщо свідок занадто надмірно відстоює позицію сторони обвинувачення, його, 

як засвідчує адвокатська практика [139, С. 73–74; 154], легко довести до того, 

щоб його прихильність стала очевидною та нав’язливою, а, отже, зрозумілою 

суду та іншим учасникам процесу. Унаслідок цього показання такої особи, 

маючи вирішальне значення для справи, через цю очевидну упередженість не 

матимуть для сторони обвинувачення бажаного ефекту, а скоріш – навпаки. 

Важлива риса захисника-адвоката в ході судового, передусім 

перехресного, допиту – поводити себе природно; спокійне, стримане звертання 

має позитивний ефект, а підвищений тон і примітивна грубість, зазвичай, 

можуть спантеличити несміливу людину. Залякування – не сила розуму, а 

звичне психічне насилля. Строгість у тоні і у звертанні, що відповідає 

усвідомленню власної гідності допитуючого, часто є необхідною для того, щоб 

тримати допитуваного у бажаних рамках і спонукати або змусити його сказати 

те, що він знає. Ніколи не потрібно виражати ворожість під час допиту. 

Необхідно бути строгим, але спокійним і непорушним [233, С. 68]. 

Якщо декілька запитань наводять на певні міркування, немає потреби 

казати про це особі, адже суд самостійно у стані зробити потрібну оцінку 

(висновок). 

Ці тактичні прийоми допиту придатні і для випадків, коли очікувана 

адвокатом-захисником відповідь видається сумнівною, а для справи необхідно 

одержати бажану відповідь. Не завжди доцільно задавати пряме запитання, 

оскільки допитуваний щось запідозрить і не дасть бажаної відповіді. У цьому 

випадку завдання може бути вирішене постановкою комплексу запитань 
1
. Одні 

з них за змістом повинні приховувати інші. Несуттєві запитання повинні 

переплітатись з суттєвими, які, своєю чергою, мають виглядати як несуттєві. 

                                                 
1
 Детально про ці та інші, частково вже згадувані, тактичні прийоми, але реалізовувані винятково з 

позиції інтересів сторони захисту (зокрема, пред’явлення доказів, деталізація протиріч у показаннях, повторні 

пояснення щодо тих самих обставин, допущення легенди (неправди), зупинення неправди (брехні), «вівця в 

шкірі вовка», «наживка на гачку», «переслідування по п’ятах», «подвійне підставляння» тощо) [4, С. 436–504]. 
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Після одержання бажаної відповіді не доречно концентрувати на цьому увагу, а 

поставити інше несуттєве запитання, чим і відволікти допитуваного. Якщо факт 

очевидний, це змусить допитуваного визнати його або, принаймні, поставить 

його в таке становище, що висновок буде зрозумілим, незалежно від його 

мовчання. 

Під час виконання допиту необхідно утриматись від поспіху в постановці 

запитань і досягати відповідного бажаного результату уважним сприйняттям 

кожного запитання. 

Не доцільно ставити такі запитання, які можуть обумовити несприятливі 

для захисту чи обвинувачення відповіді (тобто, відповіді, що суперечать 

наперед визначеній позиції, обумовленій завданнями тієї чи іншої сторони 

процесу). Лише необхідність, зумовлена потребою встановлення істини у 

кримінальній справі, може виправдати порушення цього правила. 

Допит з приводу незначних протиріч під час передачі допитуваним 

свідком інформації, яку він від когось чув, здебільшого до жодного позитиву не 

призводить; як перевірка правдивості таких побічних (похідних) показань цей 

різновид допиту не досягає бажаної мети. Перевірку правдивості допитуваних 

осіб доцільно здійснювати змістовним аналізом протиріч висвітлення обставин, 

щодо яких помилки об’єктивно неможливі. Поза цими випадками протиріччя 

можливі лише як наслідок дії суб’єктивних чинників: властивостей пам’яті, 

спостережливості, вміння відтворювати раніше сприйняте тощо. 

Незалежно від змісту запитань, власне тон, яким їх поставлено чинить 

вплив не лише на суд та інших учасників судового провадження, але й, 

безумовно, на свідка. У кожній стадії процесу, від початку до кінця, адвокат-

захисник повинен поводитись так, щоб усі відчували його переконаність у своїй 

правоті. 

Адвокату-захиснику категорично неприпустимо ображати свідка 

обвинувачення, ставлячи йому без потреби незручні для нього запитання. 

Навіть коли це продиктовано особливою причиною, суд (передусім присяжні, 

коли такі наявні) дивитиметься на це, зазвичай, несхвально; якщо захисник не 
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зуміє пом’якшити зміст запитання, його сприйматимуть як негнучкого і 

непоміркованого суб’єкта процесуальної діяльності, що знаходить задоволення 

у створенні небажаних ситуацій. Якщо у ході перехресного допиту свідків 

захисту так діятиме державний обвинувач, повторювати його адвокату-

захиснику не доцільно. Інакше він позбавляє себе тих переваг, які йому 

принесуть толерантність і поміркованість. Якщо захист вважає за потрібне 

торкнутися оцінки поведінки у процесі допиту прокурора, робити це необхідно 

так, щоб породити в залі суду не лише обурення, але й співчуття до учасників 

процесу. Мотивація цього не повинна полягати у бажанні помститися за свого 

клієнта особистими випадами у бік супротивника: обвинувачувати у всьому 

необхідно обрану стратегію та тактику обвинувачення. 

У літературі щодо тактики захисту у кримінальній справі запропоновано 

низку апробованих адвокатською практико рекомендацій стосовно проведення 

допиту свідків у суді: 1) якщо захисник не визначив, яка інформація є 

необхідною, – не доречно ставити свої запитання; кожне запитання повинно 

мати свою мету; 2) не доцільно запитувати про очевидні або достеменно 

встановлені обставини, адже це – втрата часу; 3) кожне запитання має 

базуватись на розумному розрахунку: недоцільно ставити запитання, коли 

шанси одержати на нього бажану відповідь незначні; доцільно бути обережним, 

запитуючи про невідомі або сумнівні обставини; неприпустимо ставити 

безглузді запитання; 4) необхідно завчасно визначити, яка частина показань 

допитуваної особи буде найважливішою для сторони захисту, під час допиту 

вміти сконцентруватись саме на ній і забезпечити максимальний її розвиток; 5) 

у ході допиту дотримуватись наперед обраної логічної структури; 6) під час 

допиту користуватись наочними засобами – схемами, фотографіями тощо; 7) 

для відтворення подій використовувати різні темпи викладу матеріалу, оскільки 

цей тактичний прийом – є контролем швидкості допиту; 8) мова допиту 

повинна бути зрозумілою та простою, без словесних штампів; 9) у процесі 

допиту, коли допитуваний описує факти незрозумілою мовою або використовує 

спеціальну термінологію, бажано запропонувати йому зробити необхідні 
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пояснення; 10) слухаючи відповіді, необхідно дивитись допитуваній особі в вічі 

(цей зацікавлений вигляд чинитиме на нього відповідний вплив); 11) із 

допитуваним необхідно бути тактовним і ввічливим; неприпустимо 

ображатись, коли допитуваний каже не те, що хотілось би почути; недоцільно в 

процесі допиту відповідної особи аналізувати її показання, отож немає потреби 

ставити такі запитання: «Чому Ви кажете неправду? З якою метою Ви 

обмовляєте обвинуваченого? Коли Ви казали правду: на досудовому слідстві чи 

в суді?»; 12) у процесі допиту необхідно вчасно зупинитись і не ставити 

запитання для запитання ( доцільно пам’ятати, що захисту необхідні, передусім, 

відповіді, а не ефектний пафос) [138, С. 389–453]. 

Уміле поєднання цих правил даватиме змогу адвокату-захиснику (і не 

лише йому, а й прокуророві та суду) грамотно підготувати програму допиту 

свідків (потерпілих), розробити адекватну тактику їхнього допиту, ефективно 

виконати сам допит. 

Окрім цього, адвокату-захиснику необхідно врахувати також, що 

прокурор-державний обвинувач, уважно спостерігаючи та аналізуючи допит 

свідка, зможе усунути певні прогалини своєї позиції, скориставшись повторним 

допитом цих учасників судового провадження. За цієї ситуації захиснику 

доцільно ретельно фіксувати поставлені запитання та одержані відповіді, 

заявляючи відводи навідним запитанням, усуваючи вже розглянуті запитання та 

відповіді. 

Одержані результати перехресного допиту свідка разом з іншими 

дослідженими доказами у справі складають за суттю основу тактики виступу 

захисника на етапі судових дебатів і формування тактики останнього слова 

обвинуваченого. 

У ще одній відомій науковій праці з адвокатської тематики, а саме у книзі 

«Школа адвокатури», її автор Р. Гарріс виокремив понад два десятки типів 

свідків, які зустрічаються у ході судового розгляду. Він настільки чітко та 
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доступно висвітлив не лише ознаки, притаманні кожному типу свідків
1
, але й 

прийоми їхнього судового, передусім перехресного, допиту, що навіть після 

спливу століть висновки зроблені цим автором є актуальними і сьогодні. 

 

                                                 
1
 Р.Гарріс вирізняє наступні типи свідків: 1) особа, що дає завідомо неправдиві показання; 

2) «зубастий» свідок; 3) неподатливий свідок; 4) нерішучий свідок; 5) нервовий свідок; 6) веселий свідок; 

7) хитрун; 8) лицемір і ханжа; 9) свідок, що дає частково правдиві і частково завідомо неправдиві показання; 

10) рішучий свідок; 11) свідок «складна душа» 12) напівпрофесійна особа; 13) представник влади (поліційний 

наглядач); 14) поліцейський; 15) правдивий свідок; 16) лікар; 17) «їжакуватий» (щетинистий) свідок; 

18) каторжанин; 19) нишпорка за покликом; 20) оцінювач нерухомого майна; 21) графолог [54, С. 126]. 
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Розділ 3.4. Допит експерта 

Процедура допиту експерта в суді регламентована ст. 356 КПК України. 

Зокрема, зазначено, що після дослідження висновку експерта суд за 

клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або за власною 

ініціативою має право викликати експерта до суду для допиту з приводу 

роз'яснення (уточнення та доповнення) попередньо наданого ним висновку. 

Допит експерта спрямований на роз'яснення термінології, окремих 

формулювань, з'ясування методу дослідження, уточнення компетенції експерта, 

пояснення розбіжностей між обсягом поставлених запитань і висновками 

експерта, на з'ясування суперечностей між висновком експерта й іншими 

наявними в кримінальному провадженні доказами або між декількома 

висновками, які проводилися щодо одного й того ж предмета чи питання 

дослідження. 

Незважаючи на те, що висновок експерта (а це, за суттю є опис 

проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 

обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, 

або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи) подавався в 

письмовій формі, кожна сторона відповідно до ч. 9 ст. 101 КПК має право 

звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта для допиту під час 

судового розгляду для роз'яснення чи доповнення його висновку. Експерт 

згідно з ч. З ст. 94 КПК зобов'язаний надати показання щодо проведеного ним 

дослідження, які, у свою чергу, відповідно до частин 1, 3 ст. 95 та ч. 2 ст. 84 

КПК є різновидом процесуального джерела доказів кримінального 

провадження. Перед допитом експерта головуючий встановлює його особу 

(перевіряє документ, який посвідчує особу та його повноваження) та особисто 

або згідно з п. 5 ч. 2 ст. 74 КПК за його розпорядженням судовий розпорядник 

приводить експерта до присяги такого змісту: «Я, (прізвище, ім'я, по батькові), 

присягаю сумлінно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої 

професійні можливості». Після чого головуючий попереджає експерта про 

кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. 
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Також, важливо зауважити, що експерт згідно з ч. 1 ст. 70 КПК несе 

відповідальність не лише за завідомо неправдивий висновок, але й за відмову 

без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді (з'явитися за 

судовим викликом до суду, давати показання щодо проведеного ним 

дослідження тощо), невиконання інших обов'язків (заявлення самовідводу за 

наявних на те підстав тощо). З огляду на викладене, а також беручи до уваги те, 

що експерт під час допиту, як і свідок, зобов'язаний давати показання, які до 

того ж стосуються не лише роз'яснення (уточнення) експертного висновку, але і 

його доповнення (надавати нові відомості, не відображені у висновку), у 

літературі зазначено, що головуючий має попереджати експерта ще й про 

кримінальну відповідальність за відмову давати показання та за дачу завідомо 

неправдивих показань [207, С. 741]. Зачитавши висновок експерта (його 

резолютивну частину – відповіді на поставлені запитання) та з'ясувавши 

запитання, які виникли в суду щодо нього, головуючий надає право сторонам 

поставити свої запитання. 

Допит експерта, так само як і допит свідка, проводиться поетапно[147, 

С. 118–121]. Першим експерта, який проводив експертизу за зверненням 

сторони обвинувачення, допитує сторона обвинувачення, а експерта, який 

проводив експертизу за зверненням сторони захисту, – сторона захисту. Після 

закінчення прямого допиту експерта головуючий надає можливість поставити 

запитання протилежній стороні (перехресний допит). У подальшому експерту 

можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, 

цивільним відповідачем, їх представниками та законними представниками, а 

також головуючим та суддями, а за дозволом головуючого – присяжними. Для 

уточнення і доповнення відповідей експерта головуючий має право ставити 

запитання йому протягом усього допиту. 

За загальним правилом, для визначення достовірності висновку, показань 

експерта, наданих протягом допиту, учасники судового провадження можуть 

ставити експерту запитання щодо наявності у нього спеціальних знань та 

кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня 
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тощо
1
), дотичних до предмета його експертизи; використаних методик та 

теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких готувався 

висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких експерт 

дійшов висновку; застосовності та правильності використаних принципів та 

методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, що стосуються 

достовірності висновку. 

Якщо в кримінальному провадженні за зверненням сторін проводилося 

два і більше експертних досліджень щодо одного і того ж предмета чи питання 

дослідження, висновки яких повністю або частково різняться за своїм змістом 

(відповіді на поставлені запитання містять розбіжності), суд для з'ясування 

причин розбіжності таких висновків управі призначити одночасний допит двох 

чи більше експертів. На початку такого допиту суд установлює особу експертів 

(перевіряє документи, які посвідчують їх особу та їх повноваження), приводить 

до присяги, якщо їх допит попередньо не проводився і вони не складали 

присяги перед судом, та попереджає експертів про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивих висновків. Після чого в 

порядку черговості, визначеної судом, головуючий, учасники судового 

провадження, судді, а за дозволом головуючого – присяжні ставлять експертам 

запитання. Якщо допит експертів не дав змоги усунути виявлені у висновках 

експертів суперечності, суд згідно з ч. 2 ст. 332 КПК може самостійно чи за 

наявності клопотання сторін кримінального провадження або потерпілого 

своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі. До 

ухвали суду про доручення проведення експертизи включаються запитання, 

поставлені перед експертом учасниками судового провадження та судом. Після 

постановлення цієї ухвали судовий розгляд продовжується, за винятком 

випадку, коли таке продовження неможливе без отримання висновку експерта. 

Під час проведення допиту для надання фахових та конкретних 

відповідей експерт має право користуватися своїми письмовими та іншими 

                                                 
1
 Цей аспект предмету допиту експерта науковою спільнотою сприймається неоднозначно, тому до 

його аналізу ми ще повернемося.  
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матеріалами, які використовувалися ним під час проведення експертного 

дослідження. Використання чи невикористання експертом під час допиту таких 

підручних матеріалів жодним чином не може свідчити про компетентність чи 

фаховість експерта. 

Як зазначено в літературі, і з чим ми цілком згідні, суд, прокурор-

державний обвинувач, адвокат-захисник можуть і повинні перевірити не лише 

логіку експертного доказування, але й розібратися у висунутих експертом 

наукових положеннях, щоб упевнитися в достовірності й повноті зроблених 

ним висновків. «Будь-яке судження експерта має розглядатися крізь призму 

внутрішнього переконання суду або слідчого до того як стати підставою для 

судового рішення» [224, С. 226]. Які ж труднощі виникають під час оцінки 

висновків експерта? 

Не всі науковці і практики погоджуються з тим, що прокурор, суд можуть 

повно і всебічно оцінювати висновки експерта. Переважна більшість авторів 

підручників з кримінального процесу, криміналістики та методичних 

посібників рекомендують слідчим і суддям під час вивчення висновку експерта 

як джерела доказів брати за основу оцінку компетенції експерта, який проводив 

експертне дослідження, сучасний рівень застосованих дослідницьких методів, 

повноту, логічну й наукову обґрунтованість висновків експерта тощо [22, С. 

207–208]. Практика ж переконливо засвідчує, а проведене анкетування 

прокурорів-державних обвинувачів, суддів, адвокатів-захисників та судових 

експертів підтверджує, що в більшості випадків з усього висновку експерта 

слідство, суд і захист цікавлять лише підсумки (на цьому наголосили 

наближено 40 % опитаних респондентів (Додаток Б і В, п.29)) [167, С. 175]. 

Оцінка суб’єктами доказування висновку експерта найчастіше зводиться 

до перевірки повноти цих висновків, їх форми та відповідності іншим доказам 

у справі. Слідчий, прокурор, суддя і адвокат, усвідомивши характер відповідей 

на поставлені експертам запитання, зазвичай, можуть оцінити лише повноту 

висновку експерта, перевіривши, чи на всі поставлені запитання дано відповідь. 

Вони також можуть визначити дотримання експертом необхідних 
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процесуальних вимог і наявність у цьому процесуальному документі всіх 

необхідних реквізитів. 

Усталена форма висновку експерта дає змогу оцінити компетентність 

експерта, який проводив дослідження, позаяк передбачає вказівки не лише 

щодо характеру освіти й стажу роботи експерта, а й стосовно спеціальності 

експерта. Проте орган, який призначив експертизу чи ініціював це 

призначення, не оцінює ні наукову обґрунтованість висновків експерта, ані 

правильність вибору й застосування ним методів дослідження, ані відповідність 

цих методів сучасним досягненням певної галузі знань, оскільки для такої 

оцінки вказаний орган повинен мати той самий обсяг знань, що й експерт. 

Аргументи на користь можливості повної оцінки слідством, судом і захистом 

висновку експерта є непереконливими і неадекватними реальній слідчо-

прокурорській, судовій і адвокатській практиці. Саме тому, в законі бажано б 

більш чітко визначити критерії, якими відповідні учасники кримінального 

провадження мають керуватися під час оцінки висновків експерта, причому ці 

критерії повинні бути реальними й загальнодоступними. Доречно, також 

визначити порядок застосування з цією метою допомоги (консультацій) 

спеціалістів, залучуваних саме для оцінки висновків експертизи. 

Допит експерта в суді обмежується, як вже було зазначено, предметом 

виконаної ним судової експертизи (це випливає зі змісту, вже згадуваної, ст. 

356 КПК, ст. 12 Закону України «Про судову експертизу») й окреслений як 

отримання від нього прокурором, адвокатом, суддею, судом роз’яснень та 

доповнень щодо наданого ним висновку. Мета ж цього різновиду судового 

допиту – одержання інформації про відомі допитуваному факти [247, С. 187]. 

Під час допиту експерта така інформація стає додатковою до висновку, який 

експерт зробив раніше. 

Як вже було зазначено, експерту можуть бути поставлені запитання щодо 

наявності у нього спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань 

(освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо). Нам видається, що питання 

про такого роду інформацію, не відповідають предмету допиту експерта в суді, 
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позаяк ці відомості містяться в Реєстрі атестованих судових експертів 

Міністерства юстиції України. Отож, немає сенсу з’ясовувати їх у експерта 

(якщо відомості про експерта не занесені до Реєстру, така інформація міститься 

в матеріалах кримінальної справи). 

У ході аналізу питання щодо використаних методик і теоретичних 

розробок, а також наукового обґрунтування й методів, за допомогою яких 

експерт дійшов певного висновку, зауважимо, що у своєму висновку він 

обґрунтовує вибір методики дослідження, доцільність застосування інших 

дослідницьких засобів, а також проміжні та результуючі висновки. 

Аргументація ж експертних висновків здійснюється, передусім, описом 

перебігу та результатів дослідження [166, С. 136–143]. Достатність відомостей, 

на підставі яких підготовлено висновок, можна перевірити, ознайомившись із 

матеріалами справи. Отже, всі зазначені питання також можуть бути вирішені 

без залучення експерта до допиту в судовому засіданні. До того ж, науковці 

слушно зауважують, що найчастіше експерту в судовому засіданні доводиться 

відповідати на запитання, чи підтримує він свій висновок, зроблений раніше 

[168, С. 120–126]. Втім, таке запитання не відповідає реальним умовам 

проведення розслідування та судового розгляду кримінальної справи. 

Справді, на момент складання свого висновку експерта було попереджено 

за ст.ст. 384, 385 КК України, тобто він підтвердив свою відповідальність за 

достовірність отриманих результатів. Із того моменту аж до проведення 

судового засідання експерту заборонено в будь-який спосіб самостійно 

ознайомлюватися з матеріалами справи, збирати докази, а також вступати в 

позаслужбові зв’язки з особами-учасниками кримінального провадження. Із 

зазначеного випливає, що запитання, поставлене йому в суді, побічно 

передбачає можливість отримання експертом додаткових відомостей, окрім 

наданих йому під час проведення експертизи. У такому разі можна 

порекомендувати експерту звернути увагу суду на невідповідність змісту цього 

запитання процесуальним умовам участі експерта в кримінальному 

провадженні. Отримавши таке запитання в суді експерт може спочатку вказати 
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на відсутність будь-яких порушень закону під час проведення експертизи й за 

весь минулий період, а потім надати відповідь про повне підтвердження свого 

висновку. 

Доцільно підтримати тих дослідників проблематики експертної 

діяльності у кримінальному провадженні, які пропонують в процесі складання 

запитань експерту виключати такі, що не потребують застосування спеціальних 

знань та прирівнюють процесуальний статус експерта до рівня свідка. У разі 

якщо ж від учасників судового провадження експерту надходять такі запитання 

йому можна порекомендувати звернутись із клопотанням перед судом про їх 

відхилення. Реалізація цієї пропозиції сприятиме підвищенню ефективності 

судового засідання за рахунок уникнення запитань, що не відповідають 

компетенції та процесуальному статусу експерта [181, С. 280–283]. 

Значення показань експерта як доказу полягає, передусім, в роз’ясненні 

тексту експертизи та надання йому більшої чіткості, що полегшує його 

розуміння, а також у наведенні додаткових аргументів (серед них і про 

надійність застосованої методики) й підвищенні ступеня обґрунтованості 

висновків та встановленні нових обставин, які можуть мати самостійне 

доказове значення (під час відповідей на додаткові запитання) [179, С. 153–

154]. У цьому контексті судова практика йде шляхом, коли суд надсилає 

експерту запитання від учасників судового провадження заздалегідь, тобто - до 

моменту судового засідання. Як наслідок, експерт має змогу ретельно 

підготуватися до надання роз’яснень та доповнень, більш упевнено відчувати 

себе в судовому засіданні. Саме тому в літературі, запропоновано поширювати 

такий, цілком як нам видається позитивний, досвід взаємодії експерта з 

учасниками судового провадження та рекомендувати експертам клопотати до 

суду про завчасне надання переліку запитань у письмовій формі [181, С. 283]. 

Важливо зазначити ще й те, що якщо існує необхідність у вирішенні 

питань, які не були поставлені експерту (враховуючи, що реальна необхідність 

у наданні роз’яснень та доповнень найчастіше виникає в суді, коли експертизу 

визнано недостатньо повною [230, С. 62]) тоді, тому ж експерту може бути 
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призначено додаткову експертизу. В такий спосіб, як видається, вдасться 

усунути фактичні підстави для допиту експерта в суді, що відповідатиме так 

званій процесуальній економії [218, С. 344–350]. 

Особливістю процедури допиту експерта є відсутність у ній стадії вільної 

розповіді, принаймні, так рекомендовано в криміналістичній та 

експертологічній літературі [1, С. 621; 219, С. 174]. Відомо, що під час 

проведення судових допитів свідка, потерпілого, обвинуваченого ця стадія має 

за мету ввести допитуваного в предмет допиту, надати йому можливості 

зорієнтуватися в обстановці, в нашому випадку судового розгляду, сформувати 

у себе власну психологічну установку. Крім іншого й передусім, стадію вільної 

розповіді призначено для формування, вже неодноразово згадуваного нами, 

психологічного контакту, усунення неприємного психологічного стану в 

допитуваного [82, С. 153,155]. 

Необхідною умовою результативності допиту переважна більшість 

науковців-криміналістів називає адаптацію особи до обстановки допиту [111, С. 

77]. Саме тому, експерт, за відсутності стадії вільної розповіді, позбавлений цієї 

можливості. Обстановка, що складається для нього, характеризується більшою 

емоційною напруженістю та меншими можливостями для пристосування 

порівняно із ситуацією, принаймі, допитів свідка та потерпілого. За нашим 

аналізом, експерт, перебуваючи в межах власних спеціальних знань, не завжди 

спроможний чітко та переконливо роз’яснювати спеціальні питання в таких 

умовах (на це вказали 22 % із опитаних нами експертів (Додаток Б і В, п.30)). 

До того ж, експерт психологічно не готовий до усної форми спілкування з 

учасниками судового провадження, оскільки його професія не належить до 

публічних. Опитані нами респонденти також зазначали, що їх у судовому 

засіданні ставили у скрутне психологічне становище, саме, запитаннями від 

особи-учасника судового провадження, яку не задовольняють результати 

експертизи та яка намагалася протидіяти судовому розгляду шляхом 

затягування судового провадження (Додаток Б і В, п.30). 
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Зрозуміло і закономірно й те, що найсильніший психологічний вплив 

допитуваний будь-якої категорії, в тому числі і експерт, одержує саме під час 

перехресного допиту [243, С. 370; 247, С. 210]. Експерт в умовах навіювання 

від запитань такої особи часто вдається до висловлювань, які не відповідають 

його процесуальному становищу. До того ж, експерт не в змозі в умовах 

напруженого судового засідання надавати обґрунтовані та аргументовані 

відповіді зі спеціальних питань через відсутність на даний момент довідкових і 

методичних джерел, інших матеріалів для ефективного застосування власних 

професійних знань. Під час проведення експертизи він відсторонений від 

безпосереднього спілкуваннями з будь-якими учасниками кримінального 

провадження. 

У своїй професійній діяльності експерт одержує завдання (через 

постанову, ухвалу) від слідчого, суду та надає результати проведених ним 

досліджень у письмовій формі (висновок експерта). До його професійної 

підготовки не входять навички судової риторики, знання й уміння із юридичної 

психології. Тому, ми наголошуємо на перевагах саме письмової форми 

роз’яснень і доповнень експерта, оскільки його усні відповіді більш вразливі 

для здійснення протидії судовому розгляду, якщо напружена обстановка 

судового засідання свідомо створюється заінтересованими учасниками 

кримінального провадження. 

Що ж до тактичних прийомів допиту експерта в суді, то вони значною 

мірою повторюють ті, які використовують на досудовому слідстві, але з 

урахуванням специфіки обстановки і умов судового провадження [92, С. 361]. 

Зрозуміло, що зміст, наповнення, спрямованість застосування цих прийомів 

обумовлені, з одного боку, аналогічно як і для допиту обвинувачених, 

потерпілих, свідків – суб’єктом використання цих прийомів (прокурор-

державний обвинувач, адвокат-захисник, суддя), з іншого – наявною судово-

експертною ситуацією, виокремленою характером резолюючих положень 

експертного висновку (тобто, висновок судової експертизи прийнятний для 

сторони захисту; висновок підтверджує позицію, якої дотримується сторона 
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обвинувачення; висновку судового експерта притаманний ймовірний характер 

(тобто він – проблемний як для використання в обґрунтуванні відповідного 

виду судового рішення тощо). 

Так чи інакше, серед найпридатніших тактичних прийомів судового 

допиту експертів можна назвати: 1) пред’явлення висновку судового експерта; 

2) надання можливості пояснити причини суперечностей у висновку; 

3) пред’явлення відповідних джерел інформації (словників, спеціальної 

літератури, експертних довідників (посібників) тощо); 4) постановка 

уточнюючих, доповнюючих та ін. запитань; 5) звернення до окремих положень 

висновку; 6) пред’явлення інших матеріалів кримінального провадження; 

7) оголошення фрагментів показань інших осіб (тих, що стосуються проведення 

судової експертизи); 8) пред’явлення експертного висновку аналогічної судової 

експертизи; 9) пред’явлення окремих положень висновку, що потребують 

деталізації [66, С. 166–167]. 

У наведеному переліку, як це неважко зауважити, немає тактичних 

прийомів, так званого, конфлікто-локалізуючого спрямування, що породжені 

аналогічного характеру судовими ситуаціями. Саме цього різновиду ситуації 

виокремлює О. М. Моїсєєв. Автор вважає, що залежно від співвідношення 

реальних цілей (за суттю, завдань) учасників комунікативної взаємодії, серед 

яких може бути і судовий експерт, виправдано виокремлювати ситуації: 1) 

спільності цілей судового експерта та іншого учасника кримінального процесу; 

2) антагонізму їх цілей; 3) протидії розслідуванню чи судовому розгляду справи 

з боку іншого учасника взаємодії, яку він намагається здійснювати, 

використовуючи повідомлення від судового експерта [167, С. 279]. 

У контексті критики означених положень можна скористатись більш ніж 

аргументованими розмірковуваннями з цього приводу Є. Є Демидової. Вона 

вважає, що «… говорити про наявність спільної мети судового експерта та 

іншого учасника кримінального провадження не можна. Ситуації, що 

складаються під час допиту судового експерта, обумовлюються не спільністю 

або антагонізмом цілей учасників (сторони захисту або обвинувачення з 
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судовим експертом), а тим, що обставини, встановлені у висновку судового 

експерта, сприяють спростуванню або підтвердженню (повністю або частково) 

позиції, яку займає певна сторона. Крім того, обставини, які встановлені 

судовим експертом, для однієї зі сторін є такими, що перешкоджають, а для 

іншої – такими, що сприяють досягненню їх мети у кримінальному 

судочинстві» [66, С. 168]
1
. 

Якщо акцентувати увагу на специфічності та значущості судового допиту 

експерта, виконуваного адвокатом-захисником, то виправдано, як видається, 

зазначити наступне. 

Судовий допит експерта був і залишається основним засобом сторони 

захисту ґрунтовно оцінити доказ, викладений у висновку. Загальновідомо, що 

процесуальний інтерес адвоката-захисника полягає в тому, щоб за наслідками 

судового розгляду кримінального провадження були всебічно, повно і 

неупереджено досліджені всі сприятливі для його підзахисного обставини, щоб 

захиснику й обвинуваченому була забезпечена належна можливість 

оскаржувати доводи сторони обвинувачення, надавати докази і обґрунтування 

невинуватості або пом’якшення відповідальності. Діючи в контексті цих 

завдань, загальної мети кримінального провадження, а також для забезпечення 

законного інтересу свого підзахисного
2
, адвокат повинен використовувати такі 

засоби, ставити такі запитання та обирати такий порядок дослідження доказів, 

що все це в сукупності сприяло йому в реалізації розробленої ним тактики 

захисту [45, С. 152]. 

                                                 
1
 У цій же науковій праці можна знайти обґрунтування дещо більш розширеної, аніж ми наводили, 

системи типових судових ситуацій допиту експерта, з якою ми цілком погоджуємось. 
2
 „ Законний інтерес – це відображений в об’єктивному праві або такий, що випливає із його загального 

змісту і в певній мірі гарантований державою звичайний юридичний дозвіл, що виражає бажання суб’єкта 

користуватись конкретним соціальним благом, а також у деяких випадках звертатися за захистом до 

компетентних державних органів – з метою задоволення потреб, які не суперечать суспільним ” [156, С. 8–9] 

Це, крім іншого, означає, що ті інтереси, які суперечать задоволенню суспільних потреб – незаконні. Тобто, 

розмежовувати законні інтереси від незаконних виправдано саме через критерій можливості задоволення 

особистих потреб не на шкоду суспільним. У цьому контексті помилковою є позиція окремих науковців про те, 

що бажання обвинуваченого (підсудного) давати завідомо неправдиві показання необхідно розглядати як 

законний інтерес, оскільки його задоволення, незважаючи на те, що він кардинально протилежний завданням 

правосуддя, не є небезпечними для суспільства [2, С. 150–151]. Детальніше про поняття “ законний інтерес ” 

адвоката та його підзахисного див.: [175, С. 58–59; і 97, С. 132–138 ]. 
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У контексті вищенаведеного переліку, основним тактичним прийомом 

допиту експерта в суді за най несприятливої як для сторони захисту ситуації, 

коли висновок судової експертизи підтверджує позицію, якої дотримується 

сторона обвинувачення є, передусім, постановка адвокатом уточнюючих та 

доповнюючих запитань. Власне, за наслідками таких запитань він матиме змогу 

отримати необхідні йому роз’яснення або доповнення. Здобута в цей спосіб 

інформація, своєю чергою, з успіхом може бути використана адвокатом-

захисником на спростування перед судом тих обвинувального змісту 

експертних положень, які в доказовому аспекті є слабкими і суперечливими. 

Ми вже неодноразово наголошували на законності й етичності 

поведінкової комунікації в судовому розгляді, передусім, захисника і 

прокурора. Справді, захисник повинен діяти в рамках чинного законодавства і 

поводитись гідно та коректно [66, С. 173]. Проте, науковці і практики 

відзначають непоодинокі випадки, коли діяльність захисника під час допиту 

судового експерта має винятково провокаційний характер [77, С. 331]. Тобто, у 

ході допиту адвокат намагається переконати суд у відсутності в судового 

експерта права на провадження відповідного виду судової експертизи, його 

некомпетентності у певних питаннях; спонукає демонстрування експертом 

невпевненості у своїх висновках, змушує його змінити позицію [167, С. 279] 

тощо. Як такі, що виходять за предмет допиту експерта, про що вже йшла мова, 

необхідно розглядати і запитання адвоката стосовно освіти, спеціалізації та 

досвіду роботи допитуваного
1
. Звертаючи увагу суду на те, що дослідження і 

аргументи експертного висновку є неправильними, застарілими тощо, адвокат 

повинен доказово підтвердити свої судження. Іншими словами, якщо захисник 

стверджує, що методика експертного дослідження є неналежною (неправильно, 

застарілою, спірною і т.і), він повинен навести джерела, які дозволяють йому 

так вважати [45, С. 162–163]. Адже, голослівність цих заяв буде виявом 

                                                 
1
 У той же час, якщо у сторони захисту є докази, що свідчать про існування зазначених обставин, то 

вони мають у відповідній формі бути надані суду, а не використовуватися під час допиту. 
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суттєвого порушення етичних норм і чинником незаконного впливу на 

допитуваного. 

Якщо висновок судового експерта має ймовірний характер, то головним 

своїм завданням у допиті експерта адвокат повинен вбачати з’ясування всіх тих 

обставин, які можуть тлумачитись на користь підзахисного обвинуваченого. 

Для цього він може використати майже увесь арсенал тактичних прийомів, про 

який вже йшла мова (пред’явлення відповідних джерел інформації (словників, 

спеціальної літератури, експертних довідників (посібників); постановка 

запитань, спрямованих на встановлення фактів, що спростовують 

обвинувачення або пом’якшують відповідальність підзахисного; пред’явлення 

висновку аналогічної судової експертизи; акцентування уваги на положеннях 

висновку, які можуть бути роз’яснені на користь обвинуваченого тощо). 

Що ж до тактики допиту судового експерта прокурором-державним 

обвинувачем, то в цілому вона майже така як і для досудового розслідування, 

зрозуміло, з поправкою на закономірну протидію в суді з боку захисту. Як 

зазначено з цього питання в літературі, тактика прокурора в судовому допиті 

експерта продиктована: ставленням сторони захисту до експертного висновку; 

тактичним інструментарієм, використовуваним стороною захисту; чинником 

конфліктності (безконфліктності) ситуації допиту судового експерта; 

провадженням (не провадженням) допиту судового експерта під час досудового 

розслідування; змістом наданих експертом роз’яснень або доповнень [66, 

С. 178] та ін. 

Так чи інакше державний обвинувач, обговорюючи в суді експертний 

висновок і досліджуючи його засобами допиту експерта « …має переконати суд 

у винуватості підсудного і пересвідчитися у тому, щоб він був законно й 

обґрунтовано притягнутий до кримінальної відповідальності. Крім того, 

поведінка державного обвинувача при допиті в суді, тон його питань, які він 

ставить, повинні чітко свідчити про те, що основна лінія його поведінки – 

бажання встановити істину» [87, С. 127]. 
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І на завершення про особливості допиту судового експерта головуючим 

судового засідання (суддями). 

Загальновідомо, що під час допиту судового експерта (як і під час допитів 

інших учасників судового провадження – носіїв доказової вербальної 

інформації) головне завдання судді, крім іншого, полягає у виявленні й 

усуненні тих запитань, які не належать до предмета допиту, не стосуються 

кримінальної справи. Аналогічно як і для інших об’єктів допиту, для уточнення 

чи доповнення відповідей допитуваного судді мають право ставити запитання 

експерту в будь-який момент судового розгляду, у тому числі й під час його 

різновидового допиту сторонами (основного (прямого), додаткового, 

повторного, перехресного, шахового, комбінованого). 

Незважаючи на багато в чому справедливу думку, що в українському 

законі правила проведення судових допитів закріплені не повністю все ж 

виправдано сподіватись, що вітчизняна судова практика, логіка забезпечуваної 

неупередженим судом змагальної боротьби все ж приведе українців до тих 

правил, які вироблені в розвинених кримінальних процесуальних порядка [2, С. 

197]. Вищеозначене має, як видається, безпосередню дотичність і до судового 

допиту експертів. Не в останню чергу, саме від головуючого (суддів) залежить 

чи відповідатиме ця процесуальна дія вже загальноусталеним як на сьогодні 

вимогам законності, етичності, вибірковості тощо [109, С. 100]. Адже, 

передусім від них залежить щоб: допит проводився ввічливо, але в той же час 

офіційно; запитання були чіткими, конкретними та у межах предмета 

проведеної судової експертизи; не було намагань схилити судового експерта до 

зміни його висновку, пояснень, у яких заінтересована певна сторона; запитання 

не виходили за межі спеціальних знань судового експерта; не примушувати 

судового експерта до надання певної інформації шляхом застосування 

насильства, погроз та інших незаконних заходів; запитання не принижували 

честь та ділову репутацію експерта тощо [66, С. 178]. 
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Саме таке розуміння керівної ролі суду в допиті судового експерта є 

найраціональнішим і адекватним сутності виконуваної ним процесуальної 

функції – функції правосуддя. 
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Висновки до Розділу 3 

1. Особливості виконання судових допитів обвинуваченого, потерпілого, 

свідка, експерта, як і умови застосування під час їх проведення тактичних 

прийомів диференційовані низкою чинників, а саме: ставленням 

обвинуваченого до сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення, 

наявністю чи відсутність конфліктної ситуації, рівнем активності сторін 

змагального процесу, суду тощо. 

2. Конфліктні ситуації допиту обвинувачених найчастіше стають 

наслідком їх спроб уникнути відповідальності шляхом заяв про своє алібі; 

повного заперечення своєї причетності до злочину (без алібі); визнання 

вчинення відповідних дій лише з необережності або в стані необхідної оборони. 

3. Участь адвоката-захисника під час допиту обвинуваченого, потерпілого 

та свідків обвинувачення визначається тією позицією, яку займає сторона 

захисту з урахуванням захисної ситуації, що складається, а також – чи визнає 

підзахисний свою вину повністю, частково або її не визнає. 

4. Суддя (головуючий, суд) під час допиту використовує тактичні 

прийоми, характер і зміст яких залежить, передусім, від обраної 

обвинуваченим, іншими об’єктами допиту позиції та їх психологічного стану. 

5. Найпоширенішими тактичними рекомендаціями проведення 

адвокатом-захисником допиту свідків у суді є: кожне запитання повинно мати 

свою мету; не доцільно запитувати про очевидні або достеменно встановлені 

обставини; кожне запитання має базуватись на розумному розрахунку тощо 

6. Допит експерта в суді обмежений предметом виконаної ним судової 

експертизи. 

7. Значення показань експерта як доказу полягає в роз’ясненні тексту 

експертизи та надання йому більшої чіткості, що полегшує його розуміння, а 

також у наведенні додаткових аргументів (найпридатніших тактичних прийомів 

судового допиту експертів можна назвати: пред’явлення висновку судового 

експерта; надання можливості пояснити причини суперечностей у висновку; 

пред’явлення відповідних джерел інформації (словників, спеціальної 
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літератури, експертних довідників (посібників) тощо; постановка уточнюючих, 

доповнюючих та ін. запитань; звернення до окремих положень висновку; 

пред’явлення інших матеріалів кримінального провадження; оголошення 

фрагментів показань інших осіб (тих, що стосуються проведення судової 

експертизи; пред’явлення експертного висновку аналогічної судової 

експертизи; пред’явлення окремих положень висновку, що потребують 

деталізації. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та оновлене вирішення 

актуальної проблеми – наукове обґрунтування процесуальних і 

криміналістичних аспектів судового допиту. Одержані у ході дослідження 

наукові результати дають підстави для висловлення пропозицій, що мають 

важливе теоретичне значення, а реалізована його мета і завдання дають змогу 

сформулювати такі основні висновки і надати практичні рекомендації. 

1. Судовий допит – це судово-слідча дія, що являє собою 

регламентований кримінальними процесуальними нормами та тактично 

забезпечений інформаційно-психологічний процес спілкування в судовому 

провадженні осіб, які беруть у ньому участь, спрямований на одержання, 

перевірку, оцінку й використання уповноваженими на це особами доказів та 

іншої інформації від допитуваного про відомі йому обставини, що мають 

значення для встановлення об’єктивної дійсності у кримінальному провадженні. 

2. Допит під час судового розгляду кримінального провадження є 

найпоширенішим видом процесуального спілкування, що відбувається в 

особливому логіко-психологічному режимі. Цей режим є складною діяльнісною 

структурою, що характеризується комплексом психологічних особливостей, 

зумовлених процесуальним порядком його проведення, правовими наслідками, 

обумовленими його результатами, із їх закономірним віддзеркаленням на 

процесі судового пізнання, у ході якого мають місце зіткнення різних інтересів, 

виникнення суперечливої інтерпретації тих чи інших фактів. 

3. Перехресний допит – це вид судового допиту, що здійснюється за 

правилами, визначеними в законодавстві та з використанням вироблених 

наукою криміналістикою тактичних прийомів, який повинен обмежуватися, 

передусім, з`ясованими під час прямого допиту обставинами або стосуватися 

питань достовірності показань і може бути проведений учасниками 

провадження, особистий чи процесуальний інтерес яких відрізняється від 

інтересу особи, яка виконувала прямий допит. 
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4. Шаховий допит – це вид судового допиту, під час якого суб’єкт 

(суб’єкти) допиту (той, хто допитує), працюючи з основним об’єктом 

(допитуваною в суді особою) намагається паралельно з’ясувати від інших 

допитуваних факти й обставини, які досліджують в момент основного допиту, 

має на меті уточнення та деталізацію показань, усунення протиріч і 

підтвердження або спростування тих або інших аргументів. 

5. Тактика розгляду кримінальних справ у суді – це одна з частин 

криміналістичної тактики, що містить систему наукових положень та 

розроблюваних на їхній основі відповідних засобів (прийомів, рекомендацій з 

їхньої реалізації, операцій) організації та планування усього процесу розгляду 

кримінальних справ у суді, допустимого і раціонального збирання, дослідження 

й використання доказів та іншої значущої для судового провадження 

інформації судом, прокурором-державним обвинувачем, адвокатом-захисником 

з метою встановлення у ньому, відповідно до своєї процесуальної функції, 

істини. 

6. Тактика судового допиту – це частина судової тактики, яка включає 

сукупність теоретичних положень і розроблених на їх основі рекомендацій 

стосовно найраціональніших тактичних прийомів, способів і засобів ефективної 

підготовки і проведення в судовому засіданні прокурором-державним 

обвинувачем, адвокатом-захисником та суддею (суддями) допиту. 

7. Підготовка до судового допиту – це його тактична складова, що 

реалізується відповідними його суб’єктами у формі цілеспрямовано-

функціонального акту шляхом здійснення відповідного діяльнісного процесу, 

утвореного двома його частинами: організацією та плануванням. 

Організація роботи на етапі підготовки до судового допиту – це процес 

упорядкування й оптимізації діяльності, відповідно, прокурора-державного 

обвинувача, адвоката-захисника, головуючого судді (слідчого судді, суддів), що 

полягає у визначенні й конкретизації мети майбутнього різновиду судового 

допиту та його завдань, визначенні сил, засобів та планування їх майбутнього 
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застосування під час судового допиту і створенні умов для якісного 

застосування відповідних тактичних прийомів та інших засобів. 

Планування під час підготовки до судового допиту – це форма підготовки 

у вигляді мисленнєво-практичної діяльності прокурора-державного обвинувача, 

адвоката-захисника, суду, яка спрямована на передбачення способів і засобів 

проведення відповідного різновиду судового допиту з окресленням 

найдоцільніших просторово-часових, суб’єктних, доказово- і тактично- 

змістовних та інших складових цієї судово-слідчої дії. 

8. Тактичний прийом судового допиту – це продукт функціонування 

криміналістичної науки, об’єктивна категорія, що містить у собі рекомендації 

стосовно найраціональніших способів, дій чи лінії поведінки суб’єктів 

виконання допиту в його типових ситуаціях з метою встановлення необхідних 

обставин судового провадження. 

9. Тактичні прийоми судового допиту можна об’єднувати у системи за 

різними критеріями. Зокрема, залежно від характеру та розповсюдженості 

застосування; мети застосування; наявності ситуації судового допиту; стадії 

(етапу) судового допиту, на якій використовуються тактичні прийоми тощо. 

10. Допитами обвинуваченого, потерпілого, свідків прокурор-державний 

обвинувач, адвокат-захисник та суд переконуються (не переконуються) в 

достовірності та надійності джерела інформації. Судові допити виступають 

головними засобами формування доказів. 

11. Особливістю структури кожного різновиду судового допиту виступає 

своєрідний стереотип змагальності у спосіб, коли кожна з частин цієї судово-

слідчої дії використовується судом і сторонами змагального процесу з метою 

отримання достовірного знання і встановлення об’єктивної дійсності в 

кримінальному провадженні. 

12. Найпридатнішими тактичними прийомами судового допиту експертів 

є: пред’явлення висновку судового експерта; надання можливості пояснити 

причини суперечностей у висновку; пред’явлення відповідних джерел 

інформації (словників, спеціальної літератури, експертних довідників 
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(посібників) тощо); постановка уточнюючих, доповнюючих та ін. запитань; 

звернення до окремих положень висновку; пред’явлення інших матеріалів 

кримінального провадження; оголошення фрагментів показань інших осіб (тих, 

що стосуються проведення судової експертизи; пред’явлення експертного 

висновку аналогічної судової експертизи; пред’явлення окремих положень 

висновку, що потребують деталізації тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Результати аналітичного дослідження практики виконання судового 

допиту кримінальних справах 

У межах дисертаційного дослідження було вивчено 127 кримінальних 

справ, які були розглянуті судами України за період 2010 - 2015 років. З них: 

справи про вбивство (ст. 115 КК) – 31; справи про вимагання (ст. 189 КК) – 9; 

справи про шахрайство (ст. 190 КК) – 37; про давання і одержання 

неправомірної вигоди (хабарництво) (ст. ст. 368 – 369 КК) – 19; про інші 

категорії злочинів (крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень тощо) – 31. 

Регіон дослідження: Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська 

та Тернопільська області. 

Таблиця 

 

№ Узагальнений показник 

Кількість 

справ, осіб, 

допитів, 

тактичних 

прийомів 

тощо 

% від 

загальної 

кількості 

1. Об’єкти допиту (допитувані) 

1.1. потерпілі 127 100 

поняті 76 60 

слідчі (оперативні співробітники) 3 2 

 експерти 31 24,4 

1.2. Відомості про особу допитуваного (обвинуваченого, потерпілого, свідка, 

експерта) 

1.2.1. Кількість обвинувачених 304 100 

1.2.2. Стать: 

чоловіча 257 84,5 

жіноча 47 15,5 

1.2.3. Вік: 

до 26 років 12 3,9 

26 – 35 років 167 54,9 

35 – 45 років 118 38,8 

понад 45 років 7 2,3 

1.2.4. Місце проживання 

місто 262 86,2 

село, селище 42 13,8 

1.2.5. Освіта: 

вища 125 41,1 

середня (професійно-технічна) 179 58,9 
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1.2.6. Ставлення до алкогольних напоїв та наркотичних засобів: 

зловживав 39 12,8 

не зловживав 265 87,2 

1.2.7. Наявність судимості 47 15,4 

1.2.8. Злочин було вчинено одноособово 32 25,2 

1.2.9. Злочин було вчинено у співучасті 95 74,8 

групою з 2-3 осіб 78 82,1 

групою з 4-х або більше осіб 17 17,9 

1.3. Відомості про особу потерпілого 

1.3.1. Кількість осіб – потерпілих від злочинів 164 100 

1.3.2. Стать: 

чоловіча 89 54,3 

жіноча 75 45,7 

1.3.3. Вік: 

до 18 років 9 5,5 

18 – 25 років 7 4,3 

25 – 35 років 22 13,4 

35 – 45 років 31 18,8 

45 – 55 років 37 22,6 

понад 55 років 58 35,4 

1.3.4. Освіта: 

вища 31 18,9 

середня (професійно-технічна) 133 81,1 

1.3.5. Ставлення до алкогольних напоїв та наркотичних засобів: 

зловживав 73 44,5 

не зловживав 91 55,5 

1.3.6. До моменту вчинення злочину потерпілий:   

був знайомий зі злочинцями (одним із них) 61 37,2 

не був знайомий зі злочинцями (одним із них) 103 62,8 

1.3.7. Особливий стан здоров’я (недієздатність, обмежена 

дієздатність, інвалідність, хронічні психічні 

захворювання) 

14 8,5 

2. 

 

Характеристика досудового розслідування 

З моменту вчинення злочину до отримання 

правоохоронними органами відомостей про нього 

минуло: 

  

до 1 доби 5 3,9 

1 – 10 діб 35 27,6 

більше 10 діб 87 68,5 

2.1. Після оголошення підозри обвинувачений свою вину у вчиненні злочину: 

визнав повністю 21 6,9 

визнав частково 149 49 

повністю заперечив 134 44,1 

3. Обвинувачений, який на досудовому розслідуванні визнавав свою вину, в 

судовому допиті вину: 

продовжував визнавати повністю 7 33,3 

визнав частково 9 42,8 

повністю заперечив 5 23,9 

4. Кількість протоколів досудових допитів у загальній кількості протоколів 

всіх слідчих(розшукових) дій 
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усього протоколів слідчих (розшукових) дій 5969 100 

усього протоколів слідчих допитів 2821 64 

5. Кількість проведених судових допитів у загальній кількості виконаних 

судово – слідчих дій 

усього судово – слідчих дій 4318 100 

усього судових допитів 3238 75 

6. Кількість судових допитів, розпочатих “ вільною розповіддю “допитуваної 

особи (згідно протоколів, журналів і фонограм судових засідань) 

допити обвинувачених 508 15,6 

допити потерпілих 381 11,8 

допити свідків 2140 66 

допити інших учасників судового провадження 

(експертів, понятих, слідчих тощо) 
209 ---- 

7. Види судових допитів 

прямих 

обвинувачених 354 70 

потерпілих 228 59,8 

свідків 1478 69 

експертів 31 14,83 

перехресних 

обвинувачених 102 20 

потерпілих 74 19,4 

свідків 478 22,3 

експертів 26 12,4 

 

інших видів 

обвинувачених 52 10 

потерпілих 79 20,73 

свідків 184 8,59 

експертів 14 6,69 

8. Завдання (призначення) різновидів судових допитів 

прямого з’ясування обставин, що 

підлягають доказуванню в 

реалізацію правової позиції 

обвинувачення, а свідка захисту - 

правової позиції захисту 

2091 100 

перехресного перевірка, одержаних під час 

судово-слідчих дій, передусім, 

прямого допиту відомостей, 

розкриття суперечностей в 

показаннях, виявлення в них 

помилок та завідомої неправди, 

уточнення чи деталізація 

попередньо одержаних в суді 

показань; дискредитація показань 

або дискредитація особи, яка 

надає показання 

680 100 

шахового усунення протиріч, встановлення 

достовірності доказів, 

нейтралізація спроб зацікавлених 

осіб ввести суд в оману; 

уточнення, деталізація показань 

185 100 

інших видів усунення в показаннях 

обвинуваченого, свідків, 

144 100 
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потерпілого суперечностей; 

встановлення нових, додаткових 

обставин тощо 

9. Тактичні прийоми судових допитів (з усіх виокремлених - 1160) 

постановка неочікуваних запитань (раптовість) 23 2.11 

різновиди постановки запитань 354 32,62 

відволікання уваги 23 2.11 

«допущення легенди» 12 1.1 

припинення неправди 75 6,46 

деталізація показань 345 31,79 

«обмеження діапазону можливих неправдивих 

показань» ( «спалення мостів») 

9 0,82 

різновиди пред’явлення доказів 87 8,01 

різновиди прийомів асоціації 41 3.77 

різновиди судового аналізу 57 5.25 

допит на місці події 4 0,36 

прийоми встановлення психологічного контакту 98 9,03 

прийоми психологічного (емоційного, логічного) 

впливу 

32 2,94 

10. Особи, які пропонували або надавали неправомірну вигоду, проте були 

визнані потерпілими 

загальна кількість підозрюваних (обвинувачених) 33 --- 

звільнених від кримінальної відповідальності і 

визнаних потерпілими 

22 66,6 

11. Судове оголошення показань свідків, які не з’явились у судове засідання 

у справах про одержання 

неправомірної вигоди 

причини неявки 

з’ясовані 

4 13,76 

причини неявки не 

з’ясовані 

10 34.4 

 у справах про вбивства причини неявки 

з’ясовані 

3 7.6 

причини неявки не 

з’ясовані 

2 5 

у справах про вимагання причини неявки 

з’ясовані 

2 0.7 

причини неявки не 

з’ясовані 

2 0.7 

12. Активність (пасивність) сторони обвинувачення у судовому дослідженні 

доказів (що випливало із потреб окремих судових ситуацій) 

у справах про одержання 

неправомірної вигоди 

не виконувала 

активні дії 

8 -- 

не заявляла 

клопотань 

6 -- 

у справах про вбивства не виконувала 

активні дії 

4 -- 

не заявляла 

клопотань 

7 -- 

у справах про вимагання не виконувала 

активні дії 

3 -- 

не заявляла 

клопотань 

6 -- 
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13. Форма судового розгляду кримінальних справ 

повний судовий розгляд 99 77.9 

неповний судовий розгляд 28 22.1 

14. Судові допити свідків - заявників 

у справах з повним судовим розглядом 52 6 

у справах з неповним судовим розглядом - - 
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Додаток Б 

АНКЕТА 

 

Нами проводиться дисертаційне дослідження на предмет з’ясування 

процесуальних та криміналістичних особливостей судового допиту. Для того, 

щоби це дослідження було ефективним і придатним у застосування на практиці, 

передусім під час судових розглядів кримінальних справ, необхідним є 

комплексний аналіз та вирішення низки теоретичних та практичних 

проблемних питань. Поряд із аналізом чинного законодавства, опрацюванням 

та узагальненням слідчої та судової практики, оцінкою позицій науковців, 

викладених у спеціальній літературі, доцільно також з’ясувати думку фахівців, 

які щоденно у своїй практичній діяльності зустрічаються зі згаданими 

проблемами. 

Саме тому, просимо Вас знайти час та висловити свої погляди стосовно 

запитань, викладених нами в анкеті. Заздалегідь дякуємо за Вашу допомогу. 

 

1. Чи відомі Вам методики, інструкції, інформаційні листи, інші рекомендації щодо 

судових розглядів кримінальних справ взагалі та окремих категорій злочинів зокрема?: 

а) ні; 

б) так (вкажіть які саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Чи зустрічались із випадками, коли за наслідками досудових розслідувань 

залишаються нез’ясованими ті чи інші обставини кримінальних проваджень?: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

3. Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи повідомляли завідомо 

неправдиві показання?: 

Обвинувачені: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Потерпілі: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 
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Свідки обвинувачення: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Свідки захисту: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Судові експерти: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

4. Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи повідомляли помилкові 

показання?: 

Обвинувачені: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Потерпілі: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

Свідки обвинувачення: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Свідки захисту: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Судові експерти: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

5. Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи безпідставно не бажали 

давати показання?: 

Обвинувачені: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Потерпілі: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 
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Свідки обвинувачення: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Свідки захисту: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

Судові експерти: 

а) часто; 

б) зрідка; 

в) ні. 

 

6. Існує чи не існує потреба у виокремленні в судовому допиті етапу «вільна 

розповідь»?: 

а) так; 

б) ні. 

 

7. Чи зустрічались у Вашій практиці нижчеперелічені різновиди судових допитів?: 

Прямий (головний): 

а) так; 

б) ні. 

 

Перехресний: 

а) так; 

б) ні. 

 

Шаховий: 

а) так; 

б) ні. 

 

Комбінований: 

а) так; 

б) ні. 

 

Повторний: 

а) так; 

б) ні. 

 

Додатковий: 

а) так; 

б) ні. 

 

8. Чи вважаєте за доцільне використовувати в судовому провадженні 

нижчеперелічені різновиди судових допитів?: 

Прямий (головний): 

а) так; 

б) ні. 
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Перехресний: 

а) так; 

б) ні. 

 

Шаховий: 

а) так; 

б) ні. 

 

Комбінований: 

а) так; 

б) ні. 

 

Повторний: 

а) так; 

б) ні. 

 

Додатковий: 

а) так; 

б) ні. 

 

9. Які ознаки (риси) притаманні прямому (головному) судовому допиту?: 

а) допит, який здійснюється між двома учасниками судового процесу; 

б) допит, під час якого прокурор, захисник або обвинувачений ставить запитання, а 

інша (свідок) – відповідає; 

в) цей різновид допиту проводить саме та сторона, яка викликала свідка, тобто, свідка 

обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, якщо 

обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений; 

г) під час цього різновиду допиту не дозволяється ставити навідні запитання; 

ґ) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Які ознаки (риси) притаманні перехресному допиту?: 

а) перевірка точності показань свідка протилежної сторони та особливостей (вадів) 

його особи, що рівнозначно зародженню в суду сумнівів у їх правдивості; 

б) допит, за якого учасники судового розгляду можуть почергово задавати одній і тій 

самій особі питання щодо будь-яких епізодів (фрагментів) його показань, з метою їх 

уточнення, доповнення та перевірки; 

в) допит, що проводиться за особливими правилами та який повинен обмежуватися 

з’ясованими під час прямого допиту обставинами або стосуватися питань 

достовірності показань; 

г) допит, що здійснюється за правилами, визначеними в законодавстві та з 

використанням вироблених наукою криміналістикою тактичних прийомів, який 

повинен обмежуватися, передусім, з`ясованими під час прямого допиту обставинами 

або стосуватися питань достовірності показань і може бути проведений учасниками 

провадження, особистий чи процесуальний інтерес яких відрізняється від інтересу 

особи, яка виконувала прямий допит; 

ґ) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. Які ознаки (риси) притаманні шаховому допиту?: 
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а) судовий допит, в якому суб’єкт (суб’єкти) допиту (той, хто допитує), працюючи з 

основним об’єктом (допитуваною в суді особою) намагається паралельно з’ясувати 

від інших допитуваних факти й обставини, які досліджують в момент основного 

допиту; 

б) допит за якого існує намагання отримати нові сприятливі для сторони показання; 

в) для встановлення істини; 

г) дає можливість успішно усунути протиріччя; 

ґ) дає можливість встановити достовірність доказів; 

д) нейтралізує спроби зацікавлених осіб ввести суд в оману; 

е) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. Які ознаки (риси) притаманні комбінованому судовому допиту?: 

а) допит, якому властиві ознаки перехресного і шахового різновидів судового допиту; 

б) намагання отримати нові сприятливі для сторони показання; 

в) встановлюється істина; 

г) дискредитація результатів прямого допиту 

д) допит, що слугує отриманню нової інформації на свою користь; 

е) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

13. Які ознаки (риси) притаманні додатковому судовому допиту?: 

а) адресується не предмету допиту в цілому, а лише окремим його обставинам, 

конкретним свідченням, які виявились прогалинами; 

б) його метою є компенсація згаданих прогалин у показаннях допитуваного; 

в) є вторинним та допоміжним щодо основного допиту; 

г) дискредитує результати прямого допиту 

ґ) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. Які ознаки (риси) притаманні повторному судовому допиту?: 

а) проводиться у випадках коли з’явились нові обставини, що не були відомі суду на 

момент основного допиту; 

б) проводиться у випадках коли виявились розбіжності між показаннями та іншими 

наявними у справі доказами; 

в) проводиться у випадках коли виникли сумніви у достовірності чи правдивості 

первинних показань відповідної особи 

г) проводиться у випадках коли необхідно у подальшому провести судове 

пред’явлення для впізнання; 

ґ) інші (вкажіть які саме): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15. Які із пропонованих пунктів розкривають значення перехресного допиту в розгляді 

кримінальних проваджень у суді: 

а) перевірка точності показань свідка протилежної сторони та особливостей (вадів) 

його особи, що рівнозначно зародженню в суду сумнівів у їх правдивості; 

б) намагання отримати нові сприятливі для сторони показання; 
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в) встановлюється істина; 

г) дискредитація результатів прямого допиту 

ґ) усунення перебільшень, одностороннього висвітлення певних фактів, приведення 

показань допитуваного у відповідність з іншими фактами по справі чи здоровому 

глузду: 

д) отримання нової інформації на свою користь; 

е) інші (вкажіть які саме): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

16. Які вимоги до тактичних прийомів перехресного допиту Вам відомі?: 

а) недопустимість тиску на допитувану особу; 

б) відповідність принципам закону, етики і вибірковості; 

в) логічність; 

г) науковість; 

д) інші (вкажіть які саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17. Що із наведених загальних положень стосовно підготовки до виконання судових 

допитів є, на Вашу думку, правильним?: 

а) прогностичний рівень охоплює передбачення помилок, яких може допустити 

допитуваний чи особа, яка веде допит; 

б) прогностичний рівень охоплює передбачення помилок, яких може допустити 

допитуваний чи особа, яка веде допит; 

в) прогностичний рівень охоплює формування тактичних засобів корекції, 

виправлення, профілактики, використання помилок допитуваного; 

г) на етапі підготовки до судового допиту, а саме, на прогностичному рівні можна в 

певних межах змоделювати лінію поведінки допитуваного; 

д) на етапі підготовки до судового допиту заздалегідь передбачити помилки, яких 

допитуваний допустить в ході майбутнього допиту – складно. 

 

18. Чи вважаєте за необхідне в ході підготовки до проведення судових допитів складати 

письмові плани їх майбутнього виконання?: 

а) ні, оскільки це оскільки це залежить від складності кримінальної справи і власного 

досвіду; 

б) так, в обов’язковому; 

в) інше (вкажіть, що саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19. Ваше ставлення до практики, коли вивчення матеріалів кримінальної справи полягає в 

ознайомленні з обвинувальним актом або лише у вибірковому перечитування окремих 

наявних у матеріалах справи документів?: 

а) допустимо у всіх випадках; 

б) допустимо в окремих випадках; 

в) недопустимо 

г) інший варіант (вкажіть який саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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20. Неналежне вивчення матеріалів кримінального провадження (справи) на етапі 

підготовки до судових допитів на Вашу думку, призводить до того, що: 

а) суб’єкти допиту забувають з’ясувати істотні обставини; 

б) необхідно буде проводити повторні судові допити; 

в) необхідно буде проводити додаткові судові допити; 

в) настають інші негативні наслідки (вкажіть які саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

21. Що із наведеного стосовно загальних положень підготовки і виконання судових 

допитів є, на Вашу думку правильним?: 

а) у судовому засіданні найчастіше першим допитують обвинуваченого (ст. 351 КПК), 

за ним потерпілого (ст. 353 КПК) і на останок свідків (ст. 351 КПК); 

б) послідовність, за якої в судовому засіданні першим допитують обвинуваченого, за 

ним потерпілого і на останок свідків, є і змістовно, і тактично правильною, оскільки 

логічним є після оголошення в суді обвинувачення, дати можливість обвинуваченому 

реалізувати своє право на захист; 

в) послідовність, за якої в судовому засіданні першим допитують обвинуваченого, за 

ним потерпілого і на останок свідків, є і змістовно, і тактично правильною, оскільки саме так 

зрозумілим стає які факти щодо обвинувачення оспорюються обвинуваченим, відповідно на 

що потрібно найбільш сконцентрувати увагу допитуючому; 

г) потерпілих допитують після допиту обвинувачених, оскільки вони займають 

обвинувальну позицію; 

ґ) інше (вкажіть, що саме): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

22. Що із наведеного стосовно специфіки підготовки і виконання судових допитів свідків 

є, на Вашу думку, правильним?: 

а) загальна тактична лінія послідовності допиту свідків, залежно від їх змагального 

статусу, повинна визначатись, передусім, залежно від обсягу та характеру інформації у їхніх 

показаннях, які вони давали на стадії досудового розслідування; 

б) у виборі послідовності допиту свідків доречно враховувати: характер 

взаємовідносин свідка з обвинуваченим та потерпілим; інформаційну цінність показань 

відповідного свідка у порівнянні з показаннями інших осіб; ймовірність зміни ними у суді 

своїх попередніх свідчень; 

в) на вибір послідовності свідків впливає лише їх змагальний статус, тобто – вони 

свідки обвинувачення чи захисту; 

г) за рівних умов перевагу у черговості допиту потрібно надати свідкам-очевидцям 

злочину; 

ґ) за рівних умов перевагу у черговості допиту потрібно надати свідкам-очевидцям 

злочину і насамперед – найбільш обізнаним і незацікавленим у результаті розгляду справи, 

щоб всебічно висвітлити найважливіші обставини, пов’язані зі злочином; 

д) Ваш варіант відповіді: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

23. Що із наведеного стосовно специфіки підготовки і виконання судових допитів 

неповнолітніх обвинувачених, свідків чи потерпілих є, на Вашу думку, правильним?: 

а) важливість у підготовці до допитів означеної категорії осіб становлять вікові, 

розумові та психологічні особливості; 
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б) підготовка до судового допиту неповнолітніх обвинувачених, свідків чи потерпілих 

є особливо складним процесом і вимагає від допитуючого особливої і ретельної підготовки; 

в) для очікуваного отримання об’єктивних показань необхідно із відповідних 

матеріалів кримінального провадження або ж шляхом передбачення відповідних заходів вже 

під час безпосереднього судового розгляду встановити все те позитивне, що було 

притаманним підлітку; 

г) об’єктивність показань може забезпечити обґрунтоване передбачення періоду, 

динаміки та причин погіршення наступної поведінки неповнолітнього допитуваного тощо ( 

проблеми у сім’ї: вплив дорослих; хвороба, смерть одного з батьків і т.д.); 

ґ) Ваш варіант відповіді: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

24. Чи відомі Вам судові ситуації зі значним суперництво з і боку свідків, а подеколи – і 

потерпілих?: 

а) ні; 

б) так (вкажіть у яких формах): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

25. Чи зустрічались Вам нижченаведені випадки поведінки потерпілого в судових 

допитах?: 

а) потерпілий байдуже ставиться до наслідків розгляду справи і до того, як буде 

засуджений обвинувачений; 

б) потерпілий зацікавлений у тому, щоб та чи інша обставина події кримінального 

правопорушення не була встановлена; 

в) ставлення потерпілого до долі обвинуваченого може бути обумовлене різними 

причинами: почуттям жалю до нього і його сім’ї, сорому, домовленістю; шантажем і 

погрозою з боку обвинуваченого, його родичів та друзів й ін (саме на такі причини 

вказували і наші респонденти); 

г) Ваш варіант відповіді: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

26. Чи відомі Вам випадки, коли у суді свідки давали завідомо неправдиві показання на 

користь обвинуваченого, не зважаючи на попередження про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиві показання або готові були її понести, 

жертвуючи навіть волею?: 

а) ні; 

б) так (вкажіть у який спосіб це впливало на перебіг судового допиту): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

27. На вашу думку, які із наведеного переліку тактичні прийоми придатні для 

використання у судових допитах?: 

а) різноманітні форми судового аналізу (зіставлення різних варіантів змінених 

показань між собою та з іншими доказами у справі); 

б) послідовне дослідження показань; 

в) допит на місці події; 
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г) постановка контрольних, уточнюючих, нагадуючих запитань; конкретизація 

непевних, неповних показань, суперечностей; постановка запитань для повторного викладу 

окремих чи всіх фактів; 

ґ) різноманітні форми пред’явлення доказів; 

д) прийоми встановлення психологічного контакту із залученими до судового допиту 

особами; 

е) тактичні прийоми психологічного впливу (демонстрація перспективи ситуації, що 

склалася; роз’яснення щиросердечності каяння, інших пом’якшуючих обставин; 

використання позитивної оцінки окремих якостей особи допитуваного; переконання у 

необхідності надання допомоги суду, роз’яснення важливості повідомлень правдивих 

показань; роз’яснення суті наслідків вчиненого злочину; формування у допитуваного 

(думки) враження про неможливість і недоцільність повідомляти неправду, замовчувати про 

певні факти); 

є) тактичні прийоми, що мають за мету використання позитивних якостей особи 

допитуваного, щоб спонукати до давання правдивих показань (нейтралізувати негативні 

якості особи, використати її позитивні риси, звернення до почуття справедливості, совісті, 

чесності, добросовісного виконання своїх обов’язків, роз’яснення обов’язку надання 

допомоги у протидії злочинності, використання антипатії, яку відчуває обвинувачений до 

співучасників, коли така є, і проаналізувати його залежність від них, котра принижує його 

гідність); 

ж) прийоми, що мають за мету створення ситуації, за якої допитуваний обмовляється: 

його спонукають до детальних, розгорнутих пояснень, сподіваючись, що серед цієї завідомо 

неправдивої інформації той повідомить певні достовірні відомості, які потраплять у його 

показаннях внаслідок нерозуміння їхньої значущості; 

з) прийом створення напруженості – забезпечується шляхом пред’явлення маси 

доказів, нагадуванням про мораль в оцінці вчиненого злочину: Його можна поєднати з таким 

прийомом, як «знаття напруженості» (цього досягають різними способами: голосом, 

інтонацією, репліками допитуючого тощо за умови, що створюване напруження не 

ототожнюють з брутальністю чи недозволеним психологічним впливом); 

и) прийом «фронтального допиту», за якого заспокоюють допитуваного 

малозначущими запитаннями у справі, та використовуючи чинник раптовості, несподівано 

ставлять пряме запитання щодо обставин кримінальної справи, причетність чи обізнаність 

про які допитувана особа замовчує; 

і) прийом «допущення легенди»; 

ї) прийом форсування темпу (швидкості) допиту і непомітний перехід допиту з однієї 

сфери блоку запитань до іншої з розрахунку на обмовлення за інерцією про обставини, які 

відомі лише злочинцю чи особі, що була присутня на місці вчинення злочину; 

й) інші процесуальні чи тактичні заходи (вкажіть які саме): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

28. Ваше ставлення до визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину, як 

«аксіоми» (основи) доказів у ході прийняття кінцевого судового рішення?: 

а) позитивно; 

б) негативно; 

в) Ваш варіант відповіді: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

29. Що на Вашу думку є найактуальнішим у висновках судових експертів?: 

а) резолютивна частина висновку (підсумки виконаної експертизи); 

б) обрана судовим експертом методика дослідження (експериментів); 



 

 

 

236 

в) відповідність висновку приписам КПК; 

г) характер (вид) самого висновку: він категоричний, ймовірний чи вірогідний; 

ґ) Ваш варіант відповіді: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

30. Що із наведеного стосовно особливостей проведення судових допитів експертів є, на 

Вашу думку, правильним?: 

а) судовий експерт, за відсутності стадії вільної розповіді під час його допиту в суді, 

позбавлений можливості належно адаптувати себе до обстановки допиту; 

б) обстановка допиту експерта в суді характеризується більшою емоційною 

напруженістю та меншими можливостями для пристосування порівняно із ситуацією 

допитів свідка та потерпілого; 

в) перебуваючи в межах власних спеціальних знань, не завжди спроможний чітко та 

переконливо роз’яснювати спеціальні питання в умовах судового допиту; 

г) експерт психологічно не готовий до усної форми спілкування з учасниками 

судового провадження, оскільки його професія не належить до публічних; 

ґ) найчастіше експертів у судовому засіданні ставлять у скрутне психологічне 

становище запитаннями від особи – учасника судового провадження, яку не 

задовольняють результати експертизи та яка намагається протидіяти судовому 

розгляду шляхом зволікання (затягування) судового провадження; 

д) Ваш варіант відповіді: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

31. Ваша оцінка системи фіксування перебігу й результатів судових проваджень взагалі 

та судових допитів зокрема, що існувала за часів дії КПК України 1960 р.?: 

а) досконала; 

б) недосконала; 

в) Ваш варіант відповіді: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

32. Чи погоджуєтесь із нижченаведеним міркуванням: «Положення КПК України 1960 р. 

не перешкоджали тому, що під час підготовки протоколів судового засідання вручну, 

могло мати місце особисте ставлення до подій, що виникали у судовому засіданні, 

висловів сторін та учасників провадження, з боку особи, яка вела протокол. Як 

наслідок, суб’єктивізм під час фіксуванні судових засідань – був неминучий» ?: 

а) так повністю; 

б) так частково; 

в) ні; 

г) Ваш варіант відповіді: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

33. Що із наведеного стосовно специфіки фіксування судових допитів за чинним КПК 

України є, на Вашу думку, правильним ?: 

а) усучаснене фіксування перебігу і результатів допиту в суді значно збільшує обсяг і 

якість одержаної інформації 

б) усучаснене фіксування перебігу і результатів допиту в суді підвищує надійність і 

точність одержаних показань і покращує забезпечення прав учасників процесу, 

оскільки, крім змісту можуть бути сприйняті та оцінені інші особливості – 
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обстановка, в якій відбувся допит, послідовність запитань, ступінь взаєморозуміння 

особи, яка веде допит і допитуваного; 

в) «мінусом» усучасненого фіксування перебігу і результатів допиту в суді є те, що 

технічні засоби є уразливішими в сенсі їх знешкодження або пошкодження, ніж 

паперовий носій, а отже, необхідно обережно поводитись з оригіналом запису і 

працювати лише з робочими копіями запису судового провадження: 

г) Ваш варіант відповіді: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

34. Ваші додаткові міркування з приводу запропонованих запитань: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток В 

 

Результати анкетування прокурорів – державних обвинувачів, 

адвокатів – захисників, суддів, судових експертів стосовно процесуальних і 

криміналістичних особливостей судових допитів 

Загальна кількість респондентів – 132 (прокурорів – 48; адвокатів – 33; 

суддів – 40: судових експертів – 11). 

Регіон дослідження: Волинська, Івано-Франківська, Львівська (м. Львів і 

м. Яворів), Рівненська і Тернопільська області. 

Таблиця 

 

№ Зміст запитань та варіанти відповідей 

Кількість відповідної категорії 

респондентів та % від їх загальної 

кількості 

проку - 

рори 

адво- 

кати 
судді 

експер-

ти 

1. Чи відомі Вам методики, інструкції, інформаційні листи, інші рекомендації 

щодо судових розглядів кримінальних справ взагалі та окремих категорій 

злочинів зокрема 

а) ні 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) так     

2. Чи зустрічались із випадками, коли за наслідками досудових розслідувань 

залишаються нез’ясованими ті чи інші обставини кримінальних проваджень 

а) часто 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) зрідка     

в) ні     

3. 

 

 

Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи повідомляли завідомо 

неправдиві показання 

обвинувачені: 

а) часто 48/100 33/100 30/75 6/56 

б) зрідка     

в) ні     

потерпілі 

а) часто 48/100 16/50 18/45 4/45 

б) зрідка     

в) ні     

свідки 

обвинувачення 

а) часто 48/100 33/100 13/33 5/33 

б) зрідка     

в) ні     

свідки захисту 

а) часто 48/100 10/15 22/55 6/55 

б) зрідка  28/85   

в) ні     

експерти 

а) часто     

б) зрідка 48/100 33/100 40/100 11/100 

в) ні     

4. Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи повідомляли помилкові 

показання 
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обвинувачені 

а) часто 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) зрідка     

в) ні     

потерпілі 

а) часто 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) зрідка     

в) ні     

свідки обвинувачення 

а) часто 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) зрідка     

в) ні     

свідки захисту 

а) часто 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) зрідка     

в) ні     

експерти 

а) часто     

б) зрідка 48/100 33/100 40/100 11/100 

в) ні     

5. Чи зустрічали ситуації, за яких допитані в суді особи безпідставно не бажали 

давати показання 

обвинувачені 

а) часто 48/100 33/100 30/75 6/56 

б) зрідка     

в) ні     

потерпілі 

а) часто 48/100 16/50 18/45 4/45 

б) зрідка     

в) ні     

свідки обвинувачення 

а) часто 48/100 33/100 13/33 5/33 

б) зрідка     

в) ні     

свідки захисту 

а) часто 48/100 10/15 22/55 6/55 

б) зрідка  28/85   

в) ні     

експерти 

а) часто     

б) зрідка 48/100 33/100 40/100 11/100 

в) ні     

6. Існує чи не існує потреба у виокремленні в судовому допиті етапу “вільна 

розповідь” 

а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

7. Чи зустрічались у Вашій практиці нижчеперелічені різновиди судових допитів 

прямий (головний) 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

перехресний 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

шаховий 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

комбінований 
а) так 34/70,8 18/54,5 22/55  

б) ні 14/29,16 15/45,5 18/45 11/100 

повторний 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

додатковий 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     
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8. Чи вважаєте за доцільне використовувати в судовому провадженні 

нижчеперелічені різновиди судових допитів 

прямий (головний) 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

перехресний 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

шаховий 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

комбінований 
а) так 34/70,8 18/54,5 22/55  

б) ні 14/29,16 15/45,5 18/45 11/100 

повторний 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

додатковий 
а) так 48/100 33/100 40/100 11/100 

б) ні     

 

9. Які ознаки (риси) притаманні прямому (головному) судовому допиту 

а) допит, який здійснюється між двома 

учасниками судового процесу 
48/100 33/100 40/100 11/100 

б) допит, під час якого прокурор, 

захисник або обвинувачений ставить 

запитання, а інша (свідок) - відповідає 

48/100 33/100 40/100 11/100 

в) цей різновид допиту проводить саме та 

сторона, яка викликала свідка, тобто, 

свідка обвинувачення першим допитує 

прокурор, а свідка захисту - захисник, 

якщо обвинувачений взяв захист на себе 

– обвинувачений 

48/100 33/100 40/100 11/100 

г) під час цього різновиду допиту не 

дозволяється ставити навідні запитання 
48/100 33/100 40/100 11/100 

ґ) інші (вкажіть які саме)     

10. Які ознаки (риси) притаманні перехресному допиту 

а) перевірка точності показань свідка 

протилежної сторони та особливостей 

(вадів) його особи, що рівнозначно 

зародженню в суду сумнівів у їх 

правдивості 

4/8.3 3/9,09 5/12,5 2/18,18 

б) допит, за якого учасники судового 

розгляду можуть почергово задавати 

одній і тій самій особі питання щодо 

будь-яких епізодів (фрагментів) його 

показань, з метою їх уточнення, 

доповнення та перевірки 

3/6.25 3/9.09 4/10 1/9,09 

в) допит, що проводиться за особливими 

правилами та який повинен 

обмежуватися з’ясованими під час 

прямого допиту обставинами або 

стосуватися питань достовірності 

показань 

2/4.16 4/ 12,12 4/10 1/9,09 
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г) допит, що здійснюється за правилами, 

визначеними в законодавстві та з 

використанням вироблених наукою 

криміналістикою тактичних прийомів, 

який повинен обмежуватися, передусім, 

з`ясованими під час прямого допиту 

обставинами або стосуватися питань 

достовірності показань і може бути 

проведений учасниками провадження, 

особистий чи процесуальний інтерес 

яких відрізняється від інтересу особи, яка 

виконувала прямий допит 

39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

ґ) інші (вкажіть які саме)     

11. Які ознаки (риси) притаманні шаховому допиту 

а) судовий допит, в якому суб’єкт 

(суб’єкти) допиту (той, хто допитує), 

працюючи з основним об’єктом 

(допитуваною в суді особою) 

намагається паралельно з’ясувати від 

інших допитуваних факти й обставини, 

які досліджують в момент основного 

допиту 

48/100 33/100 40/100 11/100 

б) допит за якого існує намагання 

отримати нові сприятливі для сторони 

показання 

43/90 25/75 32/80 10/90 

в) для встановлення істини; 43/90 25/75 32/80 10/90 

г) дає можливість успішно усунути 

протиріччя 
43/90 25/75 32/80 10/90 

ґ) дає можливість встановити 

достовірність доказів 
43/90 25/75 32/80 10/90 

д) нейтралізує спроби зацікавлених осіб 

ввести суд в оману 
43/90 25/75 32/80 10/90 

е) інші (вкажіть які саме)     

12. Які ознаки (риси) притаманні комбінованому судовому допиту 

а) допит, якому властиві ознаки 

перехресного і шахового різновидів 

судового допиту 

4/8.3 3/9,09 5/12,5 2/18,18 

б) намагання отримати нові сприятливі 

для сторони показання 
3/6.25 3/9.09 4/10 1/9,09 

в) встановлюється істина 39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

г) дискредитація результатів прямого 

допиту 
    

д) допит, що слугує отриманню нової 

інформації на свою користь 
    

е) інші (вкажіть які саме)     

13. Які ознаки (риси) притаманні додатковому судовому допиту 

а) адресується не предмету допиту в 

цілому, а лише окремим його 

обставинам, конкретним свідченням, які 

виявились прогалинами 

39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 



 

 

 

242 

б) його метою є компенсація згаданих 

прогалин у показаннях допитуваного 
4/8.3 3/9,09 5/12,5 2/18,18 

в) є вторинним та допоміжним щодо 

основного допиту 
3/6.25 3/9.09 4/10 1/9,09 

г) дискредитує результати прямого 

допиту 
    

ґ) інші (вкажіть які саме)     

14. Які ознаки (риси) притаманні повторному судовому допиту 

а) проводиться у випадках коли 

з’явились нові обставини, що не були 

відомі суду на момент основного допиту 

39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

б) проводиться у випадках коли 

виявились розбіжності між показаннями 

та іншими наявними у справі доказами 

4/8.3 3/9,09 5/12,5 2/18,18 

в) проводиться у випадках коли виникли 

сумніви у достовірності чи правдивості 

первинних показань відповідної особи 

3/6.25 3/9.09 4/10 1/9,09 

г) проводиться у випадках коли 

необхідно у подальшому провести 

судове пред’явлення для впізнання 

39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

ґ) інші (вкажіть які саме)     

15. Які із пропонованих пунктів розкривають значення перехресного допиту в 

розгляді кримінальних проваджень у суді 

а) перевірка точності показань свідка 

протилежної сторони та особливостей 

(вадів) його особи, що рівнозначно 

зародженню в суду сумнівів у їх 

правдивості 

4/8.3 3/9,09 5/12,5 2/18,18 

б) намагання отримати нові сприятливі 

для сторони показання 
3/6.25 3/9.09 4/10 1/9,09 

в) встановлюється істина 39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

г) дискредитація результатів прямого 

допиту 
39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

ґ) усунення перебільшень 

одностороннього висвітлення певних 

фактів, приведення показань 

допитуваного у відповідність з іншими 

фактами по справі чи здоровому глузду 

2/4.16 4/ 12,12 4/10 1/9,09 

д) отримання нової інформації на свою 

користь 
2/4.16 4/ 12,12 4/10 1/9,09 

е) інші (вкажіть які саме)     

16. Які вимоги до тактичних прийомів перехресного допиту 

Вам відомі 

 

а) недопустимість тиску на допитувану 

особу 
48/100 33/100 40/100 11/100 

б) відповідність принципам закону, етики 

і вибірковості 
48/100 33/100 40/100 11/100 

в) логічність 48/100 33/100 40/100 11/100 

г) науковість 48/100 33/100 40/100 11/100 
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д) інші (вкажіть які саме)     

17. Що із наведених загальних положень стосовно підготовки до виконання 

судових допитів є, на Вашу думку, правильним 

а) прогностичний рівень охоплює 

передбачення помилок, яких може 

допустити допитуваний чи особа, яка 

веде допит 

    

б) прогностичний рівень охоплює 

передбачення помилок, яких може 

допустити допитуваний чи особа, яка 

веде допит 

    

в) прогностичний рівень охоплює 

формування тактичних засобів корекції, 

виправлення, профілактики, 

використання помилок допитуваного 

48/100 33/100 40/100 11/100 

г) на етапі підготовки до судового 

допиту, а саме, на прогностичному рівні 

можна в певних межах змоделювати 

лінію поведінки допитуваного 

39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

д) на етапі підготовки до судового 

допиту заздалегідь передбачити 

помилки, яких допитуваний допустить в 

ході майбутнього допиту – складно 

48/100 33/100 40/100 11/100 

18. Чи вважаєте за необхідне у ході підготовки до проведення судових допитів 

складати письмові плани їх майбутнього виконання 

а) ні, оскільки це залежить від складності 

кримінальної справи і власного досвіду 

40/83,3 29/87,87 35/87,5 5/45,45 

б) так, в обов’язковому порядку 8/26,7 4/22,13 5/12,5 6/54,55 

в) інше (вкажіть, що саме)     

19. Ваше ставлення до практики, коли вивчення матеріалів кримінальної справи 

полягає в ознайомленні з обвинувальним актом або лише у вибірковому 

перечитування окремих наявних у матеріалах справи документів 

а) допустимо у всіх випадках;     

б) допустимо в окремих випадках; 39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

в) недопустимо 9/18,75 10/30,31 13/22,5 4/36,37 

г) інший варіант (вкажіть який саме)     

20. Неналежне вивчення матеріалів кримінального провадження (справи) на етапі 

підготовки до судових допитів на Вашу думку, призводить до того, що 

а) суб’єкти допиту забувають з’ясувати 

істотні обставини 
39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

б) необхідно буде проводити повторні 

судові допити 
39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

в) необхідно буде проводити додаткові 

судові допити 
39/81.25 23/69,69 27/67,5 7/63,63 

в) настають інші негативні наслідки 

(вкажіть які саме) 

    

21. Що із наведеного стосовно загальних положень підготовки і виконання 

судових допитів є, на Вашу думку правильним 
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а) у судовому засіданні найчастіше 

першим допитують обвинуваченого (ст. 

351 КПК), за ним потерпілого (ст. 353 

КПК) і на останок свідків (ст. 351 КПК) 

48/100 33/100 40/100 11/100 

б) послідовність, за якої в судовому 

засіданні першим допитують 

обвинуваченого, за ним потерпілого і на 

останок свідків, є і змістовно, і тактично 

правильною, оскільки логічним є після 

оголошення в суді обвинувачення, дати 

можливість обвинуваченому реалізувати 

своє право на захист 

43/90 25/75 32/80 10/90 

в) послідовність, за якої в судовому 

засіданні першим допитують 

обвинуваченого, за ним потерпілого і на 

останок свідків, є і змістовно, і тактично 

правильною, оскільки саме так 

зрозумілим стає які факти щодо 

обвинувачення оспорюються 

обвинуваченим, відповідно на що 

потрібно найбільш сконцентрувати увагу 

допитуючому 

 

 

 

 

39/81.25 

 

 

 

 

23/69,69 

 

 

 

 

13/22,5 

 

г) потерпілих допитують після допиту 

обвинувачених, оскільки вони займають 

обвинувальну позицію 

 

48/100 

 

23/69,69 

 

13/22,5 

 

ґ) інше (вкажіть, що саме) 

- у справах про зґвалтування, де 

показання потерпілої відіграють 

вирішальну роль, черговість її допиту 

може змінюватися. Якщо допитувана 

давала чіткі обвинувальні показання на 

досудовому розслідуванні, тоді немає 

підстав вважати, що у суді вона може їх 

змінити. Відтак тактично правильно буде 

запропонувати спершу допитати, власне, 

потерпілу, а не обвинуваченого. Такий 

хід може спонукати обвинуваченого 

признати свою вину, особливо за ситуації 

заперечення ним своєї вини 

 

 

 

 

 

 

10/4.8 

   

22. Що із наведеного стосовно специфіки підготовки і виконання судових допитів 

свідків є, на Вашу думку, правильним 

а) загальна тактична лінія послідовності 

допиту свідків, залежно від їх 

змагального статусу, повинна 

визначатись, передусім, залежно від 

обсягу та характеру інформації у їхніх 

показаннях, які вони давали на стадії 

досудового розслідування 

 

 

 

40/83,3 

 

 

 

28/84,8 

 

 

 

34/85 

 

 

 

6/54,5 
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б) у виборі послідовності допиту свідків 

доречно враховувати: характер 

взаємовідносин свідка з обвинуваченим 

та потерпілим; інформаційну цінність 

показань відповідного свідка у 

порівнянні з показаннями інших осіб; 

ймовірність зміни ними у суді своїх 

попередніх свідчень 

 

 

 

 

39/81,25 

 

 

 

 

30/90,9 

 

 

 

 

31/77.5 

 

 

 

 

8/72,7 

в) на вибір послідовності свідків впливає 

лише їх змагальний статус, тобто – вони 

свідки обвинувачення чи захисту 

 

48/100 

 

33/100 

 

40/100 

 

11/100 

г) за рівних умов перевагу у черговості 

допиту потрібно надати свідкам - 

очевидцям злочину 

 

44/96,1 

 

31/93,9 

 

33/82,5 

 

8/72.7 

ґ) за рівних умов перевагу у черговості 

допиту потрібно надати свідкам - 

очевидцям злочину і насамперед – 

найбільш обізнаним і незацікавленим у 

результаті розгляду справи, щоб всебічно 

висвітлити найважливіші обставини, 

пов’язані зі злочином 

 

 

 

43/89,58 

 

 

 

30/80,9 

 

 

 

 

29/72,5 

 

 

 

 

7/63.6 

д) Ваш варіант відповіді     

23. Що із наведеного стосовно специфіки підготовки і виконання судових допитів 

неповнолітніх обвинувачених, свідків чи потерпілих є, на Вашу думку, 

правильним 

а) важливість у підготовці до допитів 

означеної категорії осіб становлять 

вікові, розумові та психологічні 

особливості 

 

48/100 

 

33/100 

 

40/100 

 

11/100 

б) підготовка до судового допиту 

неповнолітніх обвинувачених, свідків чи 

потерпілих є особливо складним 

процесом і вимагає від допитуючого 

особливої і ретельної підготовки 

 

48/100 

 

33/100 

 

40/100 

 

11/100 

в) для очікуваного отримання 

об’єктивних показань необхідно із 

відповідних матеріалів кримінального 

провадження або ж шляхом 

передбачення відповідних заходів вже 

під час безпосереднього судового 

розгляду встановити все те позитивне, 

що було притаманним підлітку 

 

 

 

 

44/96,1 

 

 

 

 

31/93,9 

 

 

 

 

33/82,5 

 

 

 

 

8/72.7 

г) об’єктивність показань може 

забезпечити обґрунтоване передбачення 

періоду, динаміки та причин погіршення 

наступної поведінки неповнолітнього 

допитуваного тощо ( проблеми у сім’ї: 

вплив дорослих; хвороба, смерть одного 

з батьків і т.д.) 

 

 

 

 

39/81,25 

 

 

 

 

30/90,9 

 

 

 

 

31/77.5 

 

 

 

 

8/72,7 

ґ) Ваш варіант відповіді     

24. Чи відомі Вам судові ситуації зі значним суперництво з і боку свідків, а 
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подеколи - і потерпілих 

а) ні     

б) так (вкажіть у яких формах) 48/100 33/100 40/100 11/100 

25. Чи зустрічались Вам нижченаведені випадки поведінки потерпілого в судових 

допитах 

а) потерпілий байдуже ставиться до 

наслідків розгляду справи і до того, як 

буде засуджений обвинувачений 

 

 

44/96,1 

 

 

31/93,9 

 

 

33/82,5 

 

 

8/72.7 

б) потерпілий зацікавлений у тому, щоб 

та чи інша обставина події 

кримінального правопорушення не була 

встановлена 

 

 

39/81,25 

 

 

30/90,9 

 

 

31/77.5 

 

 

8/72,7 

в) ставлення потерпілого до долі 

обвинуваченого може бути обумовлене 

різними причинами: почуттям жалю до 

нього і його сім’ї, сорому, домовленістю; 

шантажем і погрозою з боку 

обвинуваченого, його родичів та друзів й 

ін (саме на такі причини вказували і наші 

респонденти) 

 

 

 

48/100 

 

 

 

33/100 

 

 

 

40/100 

 

 

 

11/100 

г) Ваш варіант відповіді     

26. Чи відомі Вам випадки, коли у суді свідки давали завідомо неправдиві 

показання на користь обвинуваченого, не зважаючи на попередження про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або готові 

були її понести, жертвуючи навіть волею 

а) ні     

б) так (вкажіть у який спосіб це впливало 

на перебіг судового допиту) 

 

48/100 

 

33/100 

 

40/100 

 

11/100 

27. На вашу думку, які із наведеного переліку тактичні прийоми придатні для 

використання у судових допитах 

а) різноманітні форми судового аналізу 

(зіставлення різних варіантів змінених 

показань між собою та з іншими 

доказами у справі) 

 

48/100 

 

33/100 

 

40/100 

 

11/100 

б) послідовне дослідження показань 48/100 33/100 40/100 11/100 

в) допит на місці події 12 3 4  

г) постановка контрольних, уточнюючих, 

нагадуючих запитань; конкретизація 

непевних, неповних показань, 

суперечностей; постановка запитань для 

повторного викладу окремих чи всіх 

фактів 

 

 

48/100 

 

 

33/100 

 

 

40/100 

 

 

11/100 

ґ) різноманітні форми пред’явлення 

доказів 

48/100 33/100 40/100 11/100 

д) прийоми встановлення психологічного 

контакту із залученими до судового 

допиту особами 

48/100 33/100 40/100 11/100 
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е) тактичні прийоми психологічного 

впливу (демонстрація перспективи 

ситуації, що склалася; роз’яснення 

щиросердечності каяння, інших 

пом’якшуючих обставин; використання 

позитивної оцінки окремих якостей 

особи допитуваного; переконання у 

необхідності надання допомоги суду, 

роз’яснення важливості повідомлень 

правдивих показань; роз’яснення суті 

наслідків вчиненого злочину; 

формування у допитуваного (думки) 

враження про неможливість і 

недоцільність повідомляти неправду, 

замовчувати про певні факти) 

 

 

 

 

 

 

48/100 

 

 

 

 

 

 

33/100 

 

 

 

 

 

 

40/100 

 

 

 

 

 

 

11/100 

є) тактичні прийоми, що мають за мету 

використання позитивних якостей особи 

допитуваного, щоб спонукати до давання 

правдивих показань (нейтралізувати 

негативні якості особи, використати її 

позитивні риси, звернення до почуття 

справедливості, совісті, чесності, 

добросовісного виконання своїх 

обов’язків, роз’яснення обов’язку 

надання допомоги у протидії 

злочинності, використання антипатії, яку 

відчуває обвинувачений до 

співучасників, коли така є, і 

проаналізувати його залежність від них, 

котра принижує його гідність) 

 

 

 

 

 

 

48/100 

 

 

 

 

 

 

33/100 

 

 

 

 

 

 

40/100 

 

 

 

 

 

 

11/100 

ж) прийоми, що мають за мету створення 

ситуації, за якої допитуваний 

обмовляється: його спонукають до 

детальних, розгорнутих пояснень, 

сподіваючись, що серед цієї завідомо 

неправдивої інформації той повідомить 

певні достовірні відомості, які 

потраплять у його показаннях внаслідок 

нерозуміння їхньої значущості 

 

 

 

 

48/100 

 

 

 

 

23/69,6 

 

 

 

 

18/45 

 

з) прийом створення напруженості – 

забезпечується шляхом пред’явлення 

маси доказів, нагадуванням про мораль в 

оцінці вчиненого злочину: Його можна 

поєднати з таким прийомом, як «знаття 

напруженості» (цього досягають різними 

способами: голосом, інтонацією, 

репліками допитуючого тощо за умови, 

що створюване напруження не 

ототожнюють з брутальністю чи 

недозволеним психологічним впливом) 

 

 

 

 

 

48/100 

 

 

 

 

 

17/51,5 

 

 

 

 

 

20/50 
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и) прийом «фронтального допиту», за 

якого заспокоюють допитуваного 

малозначущими запитаннями у справі, та 

використовуючи чинник раптовості, 

несподівано ставлять пряме запитання 

щодо обставин кримінальної справи, 

причетність чи обізнаність про які 

допитувана особа замовчує 

 

 

 

34/70,8 

 

 

 

33/100 

 

 

 

37/92,5 

 

 

 

5/45,4 

і) прийом «допущення легенди» 14/29,1 20/60,6 3/7.5  

ї) прийом форсування темпу (швидкості) 

допиту і непомітний перехід допиту з 

однієї сфери блоку запитань до іншої з 

розрахунку на обмовлення за інерцією 

про обставини, які відомі лише злочинцю 

чи особі, що була присутня на місці 

вчинення злочину 

 

 

 

25/52,6 

 

 

 

19/57,5 

 

 

 

4/10 

 

й) інші процесуальні чи тактичні заходи 

(вкажіть які саме) 

    

28. Ваше ставлення до визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину, як 

«аксіоми» (основи) доказів у ході прийняття кінцевого судового рішення 

а) позитивно 6/13  4/10  

б) негативно 42/87 33/100 36/90  

в) Ваш варіант відповіді     

29. Що на Вашу думку є найактуальнішим у висновках судових експертів 

а) резолютивна частина висновку 

(підсумки виконаної експертизи) 

20/42,5 13/39 15/40,8 4/36,5 

б) обрана судовим експертом методика 

дослідження (експериментів) 

5/11 4/11 5/14,8 1/9 

в) відповідність висновку приписам КПК 14/30,5 16/50,7 20/50,3 6/54,5 

г) характер (вид) самого висновку: він 

категоричний, ймовірний чи вірогідний 

9/27    

ґ) Ваш варіант відповіді     

30. Що із наведеного стосовно особливостей проведення судових допитів експертів 

є, на Вашу думку, правильним 

а) судовий експерт, за відсутності стадії 

вільної розповіді під час його допиту в 

суді, позбавлений можливості належно 

адаптувати себе до обстановки допиту 

 

20/42,5 

 

13/39 

 

15/40,8 

 

3/22 

б) обстановка допиту експерта в суді 

характеризується більшою емоційною 

напруженістю та меншими 

можливостями для пристосування 

порівняно із ситуацією допитів свідка та 

потерпілого 

 

 

5/11 

 

 

4/11 

 

 

5/14,8 

 

 

9/81,8 
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в) перебуваючи в межах власних 

спеціальних знань, не завжди 

спроможний чітко та переконливо 

роз’яснювати спеціальні питання в 

умовах судового допиту 

 

 

14/30,5 

 

 

16/50,7 

 

 

20/50,3 

 

 

4/36,3 

г) експерт психологічно не готовий до 

усної форми спілкування з учасниками 

судового провадження, оскільки його 

професія не належить до публічних 

 

14/30,5 

 

16/50,7 

 

20/50,3 

 

 

ґ) найчастіше експертів у судовому 

засіданні ставлять у скрутне 

психологічне становище запитаннями від 

особи – учасника судового провадження, 

яку не задовольняють результати 

експертизи та яка намагається 

протидіяти судовому розгляду шляхом 

зволікання (затягування) судового 

провадження 

 

 

 

 

30/53,75 

 

 

 

 

26/78,8 

 

 

 

 

29/72,5 

 

 

 

 

8/72,8 

д) Ваш варіант відповіді     

31. Ваша оцінка системи фіксування перебігу, результатів судових проваджень 

взагалі та судових допитів зокрема, що існувала за часів КПК України 1960 р. 

а) досконала 3/6,25 7/21,2 11/27,5 3/27,2 

б) недосконала 30/53,75 26/78,8 29/72,5 8/72,8 

в) Ваш варіант відповіді     

32. Чи погоджуєтесь із нижченаведеним міркуванням: “ Положення КПК України 

1960 р. не перешкоджали тому, що під час підготовки протоколів судового 

засідання вручну, могло мати місце особисте ставлення до подій, що виникали 

у судовому засіданні, висловів сторін та учасників провадження, з боку особи, 

яка вела протокол. Як наслідок, суб’єктивізм під час фіксуванні судових 

засідань – був неминучий ” 

а) так повністю 3/6,25 7/21,2 11/27,5 3/27,2 

б) так частково 30/53,75 26/78,8 29/72,5 8/72,8 

в) ні     

г) Ваш варіант відповіді     

33. Що із наведеного стосовно специфіки фіксування судових допитів за чинним 

КПК України є, на Вашу думку, правильним 

а) усучаснене фіксування перебігу і 

результатів допиту в суді значно 

збільшує обсяг і якість одержаної 

інформації 

 

30/53,75 

 

26/78,8 

 

29/72,5 

 

8/72,8 

б) усучаснене фіксування перебігу і 

результатів допиту в суді підвищує 

надійність і точність одержаних 

показань і покращує забезпечення прав 

учасників процесу, оскільки, крім змісту 

можуть бути сприйняті та оцінені інші 

особливості – обстановка, в якій 

відбувся допит, послідовність запитань, 

ступінь взаєморозуміння особи, яка веде 

допит і допитуваного 

 

 

 

 

30/53,75 

 

 

 

 

26/78,8 

 

 

 

 

29/72,5 

 

 

 

 

8/72,8 
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в) «мінусом» усучасненого фіксування 

перебігу і результатів допиту в суді є те, 

що технічні засоби є уразливішими в 

сенсі їх знешкодження або 

пошкодження, ніж паперовий носій, а 

отже необхідно обережно поводитись з 

оригіналом запису і працювати лише з 

робочими копіями запису судового 

провадження 

 

 

 

 

48/100 

 

 

 

 

33/100 

 

 

 

 

40/100 

 

 

 

 

11/100 

г) Ваш варіант відповіді     

34. Ваші додаткові міркування з приводу запропонованих запитань 

===============     

 

 


