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СПОРІВ 
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Завдання суду полягає в правильному і своєчасному розгляді та вирішенні 

господарських справ. Це означає як досягнення чіткого розуміння ситуації, з 

приводу якої виник спір, так і правильне застосування норм закону.  

Задля чіткого встановлення фактів, які мали місце у спорі, який виник між 

сторонами, діє процедура доказування, у якій сторони наводять аргументи з 

приводу правильності своєї точки зору.  

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Одним з 

видів доказів є показання свідка. [1] 

Згідно зі статтею 66 Господарського процесуального кодексу свідком може 

бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що 

стосуються справи. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати 

правдиві показання про відомі йому обставини. Водночас свідкові надається 

право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції за 

відсутності заперечень учасників справи або в інших випадках незалежно від 

заперечень учасників справи, зокрема через хворобу, похилий вік, інвалідність 

або з інших поважних причин за відповідного дозволу суду. [1] 

Частина 1 статті 87 Господарського кодексу України визначає пояснення 

свідка як повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для 

справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї 

обізнаності щодо певної обставини і ті, що ґрунтуються на повідомленнях інших 

осіб. Показання свідка викладається ним письмово у заяві свідка, де його підпис 

посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису 

сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. [1] 

Стаття 67 Господарського процесуального кодексу встановлює перелік осіб, 

які не можуть бути допитані як свідки. Серед таких осіб є священнослужителі, 

недієздатні особи, особи, які надають професійну правничу допомогу (адвокати); 

судді щодо обставин обговорення в нарадчій кімнаті, особи, які мають 
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дипломатичний імунітет, без їхньої згоди; особи, які не можуть бути допитані як 

свідки згідно з міжнародними договорами України, новим Кодексом 

впроваджено неможливість допиту присяжних щодо обставин нарадчої кімнати 

(хоча норми господарського процесуального закону взагалі не знають таких 

учасників процесу) та осіб, які надають послуги посередництва (медіації) під час 

проведення позасудового врегулювання спору, про такі відомості. [1] 

Свідок може бути викликаний до суду шляхом вручення судом ухвали про 

виклик учаснику справи, а у справах про відшкодування збитків, заподіяних 

юридичній особі її посадовою особою, та про визнання торговельної марки 

(знаку для товарів послуг) добре відомою через оголошення на офіційному веб-

сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за 

десять днів до дати відповідного судового засідання. 

Коли свідок з’являється до суду, то він вже не має права давати свідчення, 

окрім свідчень, які стосуються його, членів сім’ї або близьких родичів, які 

можуть спричинити настання юридичної відповідальності для нього або таких 

членів сім'ї чи близьких родичів. 

Кодексом встановлено ще одну категорію осіб, яких може бути допитано як 

свідків. Так, відповідно до ч. 3 ст. 87 Господарського процесуального кодексу 

сторони, треті особи та їх представники за їхньою згодою, в тому числі за 

власною ініціативою, якщо інше не встановлено цим Кодексом, можуть бути 

допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи. [1] 

Закон визначає, що такий допит здійснюватиметься через письмове 

опитування учасників справи. Так, статтею 90 передбачено, що учасник справи 

має право поставити в першій заяві по суті справи (позовна заява чи відзив на 

позов) або у додатку до неї 10 запитань іншому учаснику про обставини, що 

мають значення для справи. Учасник, якому поставив питання інший учасник, 

зобов'язаний дати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. Учасник 

справи має право відмовитися від відповіді на запитання, якщо воно не 

стосується обставин, що мають значення для справи. При цьому відповіді на 

запитання мають бути подані учасником не пізніше як за п'ять днів до 

підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного 

провадження, за п'ять днів до першого судового засідання. Копія такої заяви 

свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові 

запитання. 

Свідок надає свої показання у письмовій формі. У заяві свідка зазначаються 

ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце 

роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 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 для підтвердження своїх свідчень. [1] 

Важливо подавати показання свідки як доказ вчасно з усіма доказами, проте 

іноді суд може поновити строк, якщо його було пропущено з поважних причин. 
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Як приклад можна привести справу № 923/635/21 Херсонського господарського 

суду, який поновив строк та дозволив позивачу додати пояснення свідка після 

пропущеного строку. [3] 

Висновки: 

Господарське судочинство відіграє значну роль у системі судочинства 

України, та спори між юридичними особами бувають іноді складнішими за інші. 

Саме тому воно вимагає чіткого законодавчого регулювання, щоб не виникало 

колізій та непорозумінь у суді.  

Виклик свідків у господарському процесі є важливим інститутом, адже 

показання є важливим доказом. Щоправда досить складно працювати зі 

свідками, адже вони часто не з’являються у суд. Окрім того, тут відіграє 

суб’єктивний фактор, якого складно уникнути, працюючи з людьми. 

Умовно свідків у господарському процесі можна поділити на декілька 

категорій. Перша – це представники органів державної влади та місцевого 

самоврядування, до якого відносяться також і представники податкової, 

аудитори, та контролери. До другої групи можна віднести осіб, які надають 

послуги суб’єктам господарювання, наприклад, банки, кредитно-фінансові 

установи, нотаріуси. Можна виділити ще третю категорію – інші особи, серед 

яких можуть бути працівники суб’єкта господарювання.  
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