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ПОКАЗАННЯ З ЧУЖИХ СЛІВ: НЕДОСКОНАЛІСТЬ  
ЧИ АКТУАЛЬНА НОВЕЛА СУЧАСНОГО КПК 

З прийняттям Кримінального процесуального кодексу у 2012 році у на-
уковців стало виникати досить багато питань стосовно недосконалості нового 
нормативного акту. Серед недоліків, що виділяють деякі правознавці також є 
питання такого виду доказів, як показання з чужих слів. Проте дана думка не є 
одностайною, саме тому слід більш детально розглянути дане питання. 

Оскільки з прийняття КПК пройшло приблизно п’ять років, то дане пи-
тання в певних ракурсах вже було проаналізовано. Питання допустимості по-
казань з чужих слів як процесуального джерела доказів у кримінальному про-
вадженні досліджувалися у працях О. Баганця, В. Нора, В. Маляренка, М. По-
горецького, О.Точиловського та інших вчених та практиків, більшість яких 
висловлюють критичні позиції щодо допустимості такого джерела доказів.  

Відповідно до КПК показаннями з чужих слів є висловлювання, здійс-
нене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтуєть-
ся на поясненні іншої особи. 

Як зазначає М. Погорецький, зазначене положення доказового права не 
створює надійних гарантій достовірності доказів, отриманих у такий спосіб, 
оскільки, особа, яка даватиме показання з чужих слів, відповідно не може не-
сти відповідальність за їх неправдивість. А використання так званих чуток і 
пліток, якими за своєю суттю можуть бути показання з чужих слів, є непри-
пустимим при розслідуванні злочинів, оскільки обвинувачення повинно ґрун-
туватися на доказах, достовірність яких можливо перевірити [1, с. 216]. 

Така позиція не є одноосібною, оскільки навіть на практичному рівні 
регулювання суспільних відносин планувалося прийняття закону «Про вне-
сення зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо ви-
ключення положень про визнання доказами показань з чужих слів)». Проте 
Комітет Верховної Ради не підтримав запропоновані народними депутатами 
зміни до Кримінального процесуального кодексу, що передбачають виклю-
чення показання з чужих слів вважаючи таке виключення недоцільним. Тоб-
то, як можна побачити, науковці і практики серйозно замислювалися на недо-
сконалістю даної норми, проте не мали законодавчої підтримки з боку держави. 

У контексті даного питання слід говорити не лише про недоліки даної 
норми, але і про її прогресивність та актуальність. 

Такий вид доказу як показання з чужих слів, хоча і є досить новим для 
української процесуальної практики, проте вже давно існує у англо-амери-
канській правовій системі. Необхідність його запровадження у нас була зумо-
влена запровадженням нових правил визнання допустимості доказів у вигляді 
показань осіб. 
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Відсутність цих правил привела б до ситуацій, коли суд не прийняв би 
до уваги показання очевидця (в тому числі лікаря), який перебував біля поте-
рпілого перед його смертю одразу після вчинення нападу на нього і почув йо-
го слова про прикмети нападника (можливо, ім’я) [2]. саме для запобігання 
таких ситуацій і була введена така норма. 

Також варто зазначити, що не зважаючи на всю недосконалість норми, 
про яку говорять науковці, законодавець для зменшення зловживань цими 
правилами кодекс встановлює чіткі обмеження для даного виду показань: во-
ни повинні визначатися двома сторонами провадження (частина 4 статті 97); 
вони не можуть бути єдиним доказом (частина 6 статті 97) тощо. 

Отже, підводячи підсумки зазначеного, можна сказати про те, що, дійс-
но, з прийняттям сучасного КПК було запроваджено досить багато новел для 
національного кримінального процесу, проте не всі вони є детально продума-
ними та досконало врегульованими. Так, дуже багато питань в науковому 
осередку викликала поява нового виду доказів як показання з чужих слів. 
Проте, проаналізувавши ситуацію, варто сказати, що на сьогоднішній день 
законодавець майже в повному обсязі убезпечив зловживання застосування 
даної норми на практиці, саме тому не варто говорити про те, що показання з 
чужих слів є суттєвою недосконалістю КПК 2012 року. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Інститут спеціального досудового розслідування було запроваджено за-
коном України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального про-
цесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі зло-
чини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 
злочини» від 7 жовтня 2014 р. В подальшому положення про цю форму досу-
дового розслідування закріплені у положеннях глави 24-1 КПК України, але 


