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ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обста-

вини, які мають значення для справи (ч. 1 ст. 90 ЦПК України). 

Свідок визначається як особа, залучена до судового процесу по 

справі з метою повідомлення нею суду отриманих нею шляхом 

особистого сприйняття відомостей про обставини, які відносяться 

до справи. К. С. Юдельсон вказував, що свідок – це психічно роз-

винена особа, яка не є та не може бути суб’єктом даного процесу, 

викликана в суд для дачі показань (повідомлення відомостей), що 

мають значення для вирішення справи [1, 164]. Як переконує Н. А. 

Новікова, свідок – це юридично не зацікавлена у вирішенні цивіль-

ної справи фізична особа, яка правильно (безпосередньо чи опосе-

редковано) сприймала інформацію у справі, в яку залучена на підс-

таві ухвали суду та має здатність про неї висловлюватись [2, с. 71]. 

Частина 1 ст. 69 ЦПК України встановлює, що свідком може 

бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються 

справи. Не можуть бути допитані як свідки: 1) недієздатні фізичні 

особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у 

психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні 
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або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають зна-

чення для справи, або давати показання; 2) особи, які за законом зо-

бов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 

зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг по-

середництва (медіації) під час проведення позасудового врегулю-

вання спору, - про такі відомості; 3) священнослужителі - про відо-

мості, одержані ними на сповіді віруючих; 4) судді та присяжні - про 

обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під 

час ухвалення судового рішення, або про інформацію, що стала ві-

дома судді під час врегулювання спору за його участю;  

5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із зако-

ном чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого на-

дана Верховною Радою України, без їхньої згоди. 

Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути до-

питані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних 

представництв − без згоди дипломатичного представника (ст. 70 

ЦПК України). 

Сутність свідка розкривають його спеціальні ознаки, до яких, як 

переконує Н.А. Новікова, слід відносити наступні: свідком може 

бути тільки індивідуалізована фізична особа; свідок повинен мати 

такий фізичний та психічний розвиток, що дає йому можливість 

правильно сприймати обставини та/або висловлюватись про них; 

свідок повинен володіти інформацією, необхідною для вирішення 

справи; свідок не повинен мати юридичної заінтересованості у ре-

зультатах розгляду справи; свідок сприймає обставини справи без-

посередньо або опосередковано; сприйняття обставин справи свідка 

не пов’язано з її розглядом; залучення особи в якості свідка у циві-

льну справу на підставі ухвали суду[2, c.136] 

На свідка процесуальним законом покладаються процесуальні 

обов’язки  і процесуальні права відповідно до його функції в про-

цесі. Зокрема, свідок зобов’язаний з’явитися до суду за його викли-

ком у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому об-

ставини. За відсутності заперечень учасників справи свідок може 

брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд 

може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, 

якщо свідок не може з’явитися до суду через хворобу, похилий вік, 

інвалідність або з інших поважних причин. У разі неможливості 
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прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоко-

нференції за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно повідо-

мити про це суд. Свідок має право давати показання рідною мовою 

або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими запи-

сами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених 

законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом 

до суду (чч.2-4 ст.69 ЦПК України). 

Як підкреслюється дослідниками сутність показання свідка 

виражається загальними і спеціальними ознаками, які характери-

зують зміст та процесуальну форму даного засобу доказування. За-

гальні ознаки показань свідка пов’язуються з такими ознаками, що 

притаманні всім судовим доказам, зокрема, ознакам належності та 

допустимості. Спеціальні ознаки змісту показань свідка виража-

ються в тому, що: (а) показання свідка завжди повинні бути 

пов’язані з відомим джерелом; (б) показання свідка мають бути 

дані перед судом; (в) показання свідка не повинні порушувати 

суб’єктивні права та інтереси; (г) показання свідка даються в усній 

формі [2, с.218-219].  

Окрім передбачених процесуальним законом категорій осіб, 

які не можуть бути допитані як свідки, чинні процесуальні норми 

передбачають і  підстави для неприйняття судом повідомленої 

свідком інформації в якості доказу. Так, не є доказом показання 

свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо пев-

ної обставини (ч.1 ст.90 ЦПК України).  Щодо вимог ЦПК України 

з даного питання, то згідно ч. 2 ст. 90 ЦПК України якщо показання 

свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи по-

винні бути також допитані. За відсутності можливості допитати 

особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів 

не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на дове-

дення яких вони надані, якщо показання не підтверджується ін-

шими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами ЦПК 

України. 

Іноді важко визначити межу між повідомленням свідка про ві-

домі йому обставини та його судженнями про ці ж обставини, через 

те, що вони тісно пов'язані між собою. Це пояснюється тим, що про-

галини у сприйнятті та запам’ятовуванні події свідок компенсує 

(іноді сам того не усвідомлюючи), шляхом власних суджень і 
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висновків. Предмет показань свідка можуть також становити відомо-

сті довідкового характеру, необхідні для з’ясування істотних фактів.  

Свідок як учасник цивільних процесуальних правовідносин, 

на відміну від осіб, які беруть участь у справі, не є суб’єктом мате-

ріальних правовідносин і не має ніякої іншої юридичної зацікавле-

ності в результаті справи. Однак це не означає, що у нього не мо-

жуть бути інші форми зацікавленості, що випливають із відносин 

споріднення, партнерства, зв’язків по роботі, спільного прожи-

вання. Така висока ступінь імовірності викривлення свідком фак-

тичних даних про обставини, що мають значення для справи, дає 

підставу деяким процесуалістам висловлювати думку щодо необ-

хідності обмеження можливості допиту свідків в цивільному про-

цесі, однак лише у виняткових випадках. 

В цьому аспекті слід погодитися із О. І. Сліпченко та 

В. А. Кройтором, які зазначають, що на відміну від інших засобів 

доказування, показання свідків характеризуються нестабільністю і 

як носії інформації мають обмежений час її зберігання. Така інфо-

рмація має можливість розповсюджуватись, що розширює дока-

зову базу в кожній справі, але така розповсюдженість інформації 

потребує детальної її перевірки, а по можливості й порівняльного 

аналізу між першорядною та другорядною інформацією, яка була 

надана такими свідками. Разом із тим, фізичні особи стають свід-

ками випадково, а тому пояснення свідків, навіть тих, які безпосе-

редньо спостерігали ті чи інші події чи були пасивними їх учасни-

ками, є особливим їх психологічним продуктом, який ґрунтується 

на реакції на сприйняття подій, їх глибокому чи поверховому за-

пам’ятовуванні та залежить від часу утримання інформації, уміння 

її відтворити в судовому засіданні [3, с.176]. 
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