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Київського університету ім. Б. Грінченка 

 

Зі змінами до Господарсько-процесуального кодексу України (далі – ГПК 

України), що набрали чинності 15 грудня 2017 року свідок був включений у 

судовий процес в якості його учасника. Відтак, відповідно до положень ст. 62 

ГПК України учасниками судового процесу окрім учасників справи та їх 

представників, визнаються помічник судді, секретар судового засідання, судовий 

розпорядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст.  

Положення статті 66 ГПК України визначають, що свідком може бути будь-

яка дієздатна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи, та 

встановлюють обов’язок з’явитися до суду за викликом у визначений час і дати 

правдиві показання про відомі їй обставини. Не дивлячись на це господарсько-

процесуальним законодавством також передбачені обмеження щодо особи, яка 

може виступати свідком. Так, відповідно до положень ст. 67 ГПК України, 

недоторканими є таємниця нарадчої кімнати і таємниця сповіді, а в якості свідків 

не можуть виступати: недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають 

на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через 

свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають 

значення для справи, або давати показання; особи, які за законом зобов’язані 

зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з наданням 

професійної допомоги або послуг, тощо.  

З огляду на факт залучення нового учасника правовідносин є досить логічним 

визначити обсяг його прав та обов’язків. Частиною 4 статтею 66 ГПК України, 

свідку гарантується право давати показання рідною мовою або мовою, якою він 

володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань 

у випадках, встановлених законом, а також право на компенсацію витрат, 

пов’язаних з викликом до суду.  

Господарсько-процесуальний кодекс України було також доповнено новим 

засобом доказування - показаннями свідка. Нова редакція ГПК України у ст. 13 

та ч. 1 ст. 74 передбачає принцип змагальності сторін, згідно якого кожна сторона 

повинна довести обставини, які мають значення для справи та на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд встановлює 
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наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення 

учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, 

на підставі таких засобів як письмові, речові і електронні докази; висновки 

експертів; показання свідків. 

Показання свідка, відповідно до положень ст. 87 ГПК України, це 

повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи, яке 

згідно з ч.1 ст.88 ГПК України викладається у письмовій формі. Важливою 

особливістю правового статусу свідка є те, що він не може знайомитися з 

матеріалами справи, заявляти клопотання тощо.  

Господарське процесуальне законодавство містить вимоги, відповідність 

яким, забезпечує визнання судом показань як належні та допустимі докази. Заява 

свідка повинна містити таку інформацію: ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), 

місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, 

ідентифікаційний код свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери 

засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які 

відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також 

підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної 

відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з’явитися 

до суду за його викликом. Підпис свідка посвідчується нотаріусом. Розумним 

аспектом процесуального статусу свідка в господарському процесі є те, що на 

підставі його показань судом не можуть встановлюватися обставини, які 

відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються 

(обліковуються) у відповідних документах. 

Статтею 89 ГПК України встановлюється порядок виклику свідка. Виклик 

відбувається за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, 

якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або 

викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти на підставі 

ухвали [2]. Законодавчо передбачена можливість покладення судом на учасника 

справи обов’язку забезпечити явку свідка до суду.  

Таким чином, ГПК України визначає порядок надання показань у справі, що 

складається з двох етапів. На першому показання свідка має бути оформлене 

тільки в письмовій нотаріальній формі як заяви, що повинна містити низку 

обов'язкових реквізитів. Цікавим є те, що господарським процесуальним 

законодавством надається можливість письмового опитування учасників справи 

як свідків. Так, згідно ст. 90 ГПК України, учасник справи має право поставити 

в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань 

іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. На 

думку Т. Стефанів, практична реалізація цієї новели викликає великі сумніви. 

Фактично з її змісту вбачається, що на свідка покладається обов’язок з’ясування 

того, чи мають значення для справи обставини, про які його запитує інший 

учасник, але головна роль в оцінці обставин належить суду, а надмірна 

диспозитивність сторін у господарському процесі створює чимало можливостей 

для недобросовісних учасників [3]. На іншому етапі суд на підставі звернення 

будь-якої зі сторін справи встановлює суперечність між нотаріальною заявою 



LEGAL SCIENCES 

ADVANCING IN RESEARCH, PRACTICE AND EDUCATION 

 274 

свідка та іншими доказами по справі, чи наявності сумніву щодо змісту, 

достовірності, повноти таких доказів.  

На думку О. Духовної, в ГПК України чітко регламентовано процедуру 

надання свідком своїх показань із метою недопущення безпідставного 

затягування судового процесу, зловживання сторонами своїм процесуальним 

правом із посиланням на змагальність судового процесу та сприяння суду в зборі 

відповідних доказів [4]. З метою не порушення прав людини, встановлених 

Конституцією, законодавець передбачає наявність норми, яка гарантує особі 

право не розголошувати відомостей ст. 68 ГПК України відносить показання 

щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, які можуть тягнути юридичну 

відповідальність для нього або таких членів сім’ї чи близьких родичів. 

Отже, введення інституту показань свідків в господарському процесі України 

є дієвим засобом доказування, який сприяє прийняттю об’єктивного і 

справедливого рішення у справі. Нова редакція ГПК України детально визначає 

порядок залучення свідка для надання ним показань, деталізує порядок допиту 

та опитування учасників справи як свідків, передбачає наслідки неявки свідка в 

судове засідання. Окрім того, законом регламентується процедура використання 

ними письмових записів та допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.  
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