
Інформація для осіб, які супроводжують 
у суді дітей-свідків

Дитина 
свіДчить 

 у суДі

Національна «гаряча лінія» Міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла Страда-Україна»: 
тел.: 0 800 500 33 50 (всі дзвінки в межах України безкоштовні) 
тел.: (044) 205 36 94 (для дзвінків з Києва та з-за кордону)

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді 
01030, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 51 
тел.: (044) 288-33-39, тел.:/факс: (044) 288-10-00 
e-mail: post@dcssm.gov.ua

Центр соціально-психологічної допомоги 
м. Київ, вул. Новодарницька, 26, тел.: (044) 566-15-48

Служба у справах неповнолітніх м. Києва 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 3,  
тел.: (044) 484-05-25, 484-05-24, 484-05-23, 484-05-22

Соціальна служба «Віфанія» 
м. Київ, вул. Ігорівська, 2/6, оф. 2  
тел.: (044) 425-72-78, 599-52-27, тел.:/факс (044) 425-72-78 
e-mail: bethany@bethany.kiev.ua

Міжнародний гуманітарний центр «Розрада»  
м. Київ, вул. Горького/Антоновича, 4/2, тел.: (044) 234-83-68 

Міжнародна благодійна організація «Служба порятунку дітей» 
м. Київ, вул. Теремківська, 9, тел.: (044) 526-96-96

Кримський благодійний фонд  
«Центр соціального захисту й допомоги» 
м. Сімферополь, вул. Воровського, 24, тел.: (0652) 25-97-20

Громадська організація  
«Жіночий інформаційно-координаційний центр» 
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8, к.4 
тел/факс: (056) 370-25-35, 370-58-68 (гаряча лінія)

Житомирський обласний центр  
соціально-психологічної допомоги  
Житомирського обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді 
м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 32, тел.: (0412) 2559-89

Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» 
м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел.: (032) 296-29-62, 295-50-60

Консультативна телефонна «гаряча лінія» із запобігання  
та протидії домашньому насильству  
м. Харків, тел.: (057) 705-56-17 (працює в робочі дні з 10.00 до 17.00)

Державний заклад «Хмельницький  
обласний центр соціально-психологічної допомоги» 
м. Хмельницький, тел.: (0382) 74-64-72

Кризовий центр для підлітків 
м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, тел.: (048) 712-11-17

Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок 
м. Донецьк, вул. Артема, 45, тел.: (062) 334-20-43, 334-34-00, 335-19-02

Ширший перелік організацій можна знайти на сайті Українського фонду 
«Благополуччя дітей» www.childfund.org.ua/irc 
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Про що ця брошура? 
Свідки запрошуються до суду, щоб відповідати на запитання стосовно чогось, що з 
ними сталося, або чогось, що вони бачили або чули стосовно обставин справи, яка 
розглядається. Деякі діти здатні добре впоратися з роллю свідка, але для інших така 
ситуація може бути дуже стресогенною. У таких дітей може з’явитися відчуття, що вони 
зробили щось погане, і вони потребуватимуть Вашої підтримки. 
У цій брошурі наведено кілька практичних порад, як Ви можете допомогти своїй 
дитині почуватися впевненіше у ролі свідка в суді. Ви також знайдете у ній вказівки, 
що стосуються того, як Ви можете впоратися з власними турботами та побоюваннями, 
пов’язаними з цією ситуацією. Інформація щодо дій, які Ви можете виконувати в рамках 
правових процедур, дозволить Вам краще захистити дитину. 
Пам’ятайте: Дитина повинна розповісти своїми словами правду про те, що 
з нею сталося. Допомагаючи дитині підготуватися до дачі свідчень у суді, 
не змушуйте її вчити на пам’ять готові фрази. Справу можуть закрити, якщо 
дитина викликатиме враження «навченої», а тим самим менш автентичної у 
своїх розповідях. 

1. Хто і коли опікується допитом дитини?
В українській правовій системі немає інституцій, створених спеціально для турботи про 
дитину, яка виступає в суді у ролі свідка. Інтереси потерпілої від злочину дитини пред-
ставляє прокурор, який затверджує обвинувальний висновок, складений слідчим, або 
складає новий та підтримує обвинувачення у суді. У ході досудового слідства, тобто до 
моменту, коли обвинувальний висновок потрапить до суду, прокурор є особою, яка 
з’ясовує усі сумніви щодо участі Вашої дитини у судовому провадженні.
При складанні обвинувального висновку слідчий готує до нього додатки, в яких вка-
зує список осіб, які підлягають виклику на судове засідання, у тому числі дітей-свідків. 
Однак прокурор або його заступник мають право змінити складений слідчим список 
осіб, які підлягають виклику до суду.
У ході досудового слідства (тобто до моменту, коли справа потрапить до суду) з усіма 
запитаннями, сумнівами і зауваженнями краще звертатись до слідчого, а у разі наяв-
ності скарг на дії слідчого – направляти їх прокурору. Звертаючись до прокуратури, Ви 
можете також викликати її більшу зацікавленість ходом слідства.

2. Хто бере участь у допиті дитини?
Під час досудового слідства дитину буде опитувати слідчий того органу досудового 
слідства, який розслідує справу. В окремих випадках це буде слідчий органів вну-
трішніх справ (міліції) або прокуратури. 
Допит дитини-свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого – віком до 
шістнадцяти років, проводиться у присутності педагога. Як правило, такий педагог 
володіє спеціальними знаннями у галузі дитячої та юнацької психології та має досвід 
навчання й виховання дітей того ж віку, що й Ваша дитина. Якщо свідком є дитина до-
шкільного віку, для участі в опитуванні може бути запрошений вихователь дитячого до-
шкільного закладу. 
Велика ймовірність того, що до участі у допиті буде залучений педагог, з яким дитина 
знайома зі школи. Він добре знає особливості її характеру, нахили та зможе допомогти 
дитині порозумітися зі слідчим, поставити уточнюючі запитання, встановити психологіч-
ний контакт.
Для участі у допиті неповнолітнього свідка віком до шістнадцяти років слідчий за необ-
хідності викликає батьків чи інших законних представників дитини. Ваша присут-
ність на допиті сприятиме захисту законних інтересів дитини, допоможе встановленню 
контакту з нею та отриманню повних і правдивих свідчень. Отже, Ви за власною ініціа-
тивою можете наполягати на присутності при допиті Вашої дитини.  
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Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у виняткових випадках 
Генеральний прокурор України або його заступники.
Ці правила не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, яка скоїла зло-
чин. Перебіг строку слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, 
яка скоїла злочин.

4. Як справа потрапляє до суду, і як ми про 
це дізнаємося?

По закінченню досудового слідства слідчий складає обвинувальний висновок або ви-
носить постанову про закриття справи. 
Якщо Ваша дитина потерпіла від злочину і Ви виступаєте представником потерпіло-
го, слідчий, визнавши досудове слідство в справі закінченим, повідомить Вас про це і 
роз’яснить Ваше право ознайомитися з матеріалами справи. Після ознайомлення всіх 
зацікавлених осіб з матеріалами справи обвинувальний висновок направляється про-
курору для затвердження. 
Одержавши справу від органу дізнання або слідчого, прокурор зобов’язаний протя-
гом не більше п’яти днів розглянути справу і дати їй належне спрямування. Прокурор, 
затвердивши обвинувальний висновок, складений слідчим, або склавши новий обви-
нувальний висновок, направляє справу до суду, якому вона підсудна, і повідомляє суд 
про те, чи вважає він за потрібне підтримувати державне обвинувачення. 
Одночасно з цим прокурор повідомляє обвинуваченого, до якого суду направлена 
справа. 
Ви як батько (мати) потерпілої дитини також маєте право знати, чи обвинувальний ви-
сновок було направлено до суду. Цю інформацію Ви можете отримати в канцелярії 
прокуратури.
Про точну дату, місце та час слухання справи Ви дізнаєтесь з повістки, надісланої по-
штою, в якій Вашу дитину, а можливо, й Вас викличуть для дачі свідчень. Якщо суд ви-
знає необхідним присутність одного з батьків при допиті дитини, в повістці буде вказано 
на необхідність його явки разом з неповнолітнім свідком.
Звичайно, Ви можете проявити ініціативу і самостійно дізнаватись у канцелярії суду про 
можливий термін судового слухання.

5. Як довго потрібно буде чекати початку 
судового слухання?

Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше десяти діб, а 
у разі складності справи – не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до суду. За на-
явності достатніх підстав для розгляду справи в судовому засіданні суддя, не вирішуючи 
наперед питання про винуватість, виносить постанову про призначення справи до судо-
вого розгляду. 
Справа призначається до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а у випадках складності 
справи – не пізніше двадцяти діб з дня її попереднього розгляду.

Разом з тим слід пам’ятати, що на стадії досудового слідства рішення з цього приводу 
уповноважений ухвалювати слідчий.  
Присутність батьків чи інших законних представників дитини не допускається, якщо 
вони є приховувачами злочину або притягуються до відповідальності у справі, що роз-
глядається, ї можуть негативно вплинути на свідка та його свідчення. 
Слідчий може визнати необхідним присутність лікаря при допиті неповнолітнього свідка 
віком до 16-ти років. Це, як правило, відбувається у разі відхилень у фізичному чи розу-
мовому розвитку дитини, її хворобливості. Якщо лікар присутній на допиті, він допомо-
же дитині подолати надмірне хвилювання або хворобливий стан, забезпечить прийом 
необхідних ліків чи допоможе зняти нервове напруження. 
До початку допиту зазначеним особам пояснюють їх обов’язок бути присутніми при 
допиті, а також право викладати свої зауваження, а з дозволу слідчого ставити свідкові 
запитання. Запитання, поставлені свідкові законними представниками, педагогом або 
лікарем, та їх зауваження заносяться до протоколу. Слідчий має право відвести постав-
лене запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу. 
Допит свідка може відбуватися із застосуванням звукозапису, кінозйомки або відеоза-
пису, які не підлягають публічному розголошенню та можуть бути використані в суді.
Увага! Ті самі вимоги діють щодо присутності вказаних осіб при допиті дитини у 
суді.

3. Скільки триватиме досудове слідство і 
яке місце його провадження?

Досудове слідство провадиться в тому районі, де скоєно злочин. Коли місце скоєння зло-
чину невідоме, а також з метою найбільш швидкого і повного його розслідування, слідство 
може провадитися: за місцем виявлення злочину, за місцем перебування підозрюваного, 
обвинуваченого, за місцем перебування більшості свідків чи за визначенням прокурора.
Свідок допитується в місці провадження досудового слідства, а у разі необхідності – у місці 
його перебування. Ви як батько (матір) дитини можете просити слідчого, щоб опиту-
вання проводилося поза приміщенням органу внутрішніх справ чи прокуратури. 
Досудове слідство у кримінальних справах повинне бути закінчене протягом двох міся-
ців. У цей строк входить час з моменту порушення справи до направлення її прокуроро-
ві з обвинувальним висновком або до закриття чи зупинення провадження в справі. Цей 
строк може бути продовжено районним або міським прокурором у разі неможливості 
закінчити розслідування до трьох місяців. 
В особливо складних справах строк досудового слідства може бути продовжено про-
курором області чи прирівняним до нього прокурором або їх заступниками на підставі 
мотивованої постанови слідчого до шести місяців.
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6. Моя дитина має свідчити у суді. 
Чи можу я її підтримати? 

ТАК. 
Якщо дитина стала потерпілою або свідком злочину, вона має давати свідчення в суді 
тоді, коли на її допиті наполягають учасники процесу і суд визнає за необхідне опитати 
дитину в ході судового розгляду справи. 
Ви маєте запевнити Вашу дитину в тому, що:

•	 вона чинить правильно, розповідаючи судді та всім учасникам судового процесу про те, що 
відбулося та свідком чого вона стала;

•	 вона не винна у тому, що зробив хтось інший; 

•	 свідок, який говорить правду, не робить нічого поганого;

•	 свідки виконують важливе завдання і допомагають судді ухвалити справедливе рішення.

Мені здається, що моя дитина пригнічена i хвилюється.  
Чи маю я допитуватися, що її гнітить?

ТАК.
Заохочуйте дитину, щоб вона розмовляла з Вами про свої тривоги. Можливо, її хвилю-
вання стосуються чогось, про що Ви не знаєте. Вислухайте дитину і поставтесь до її хви-
лювань серйозно, намагайтесь пом’якшувати її побоювання. Приділіть їй більше уваги і 
часу, але не наполягайте, щоб вона постійно поверталася до важкого досвіду.
Дотримання звичного порядку дня діє на дитину заспокійливо, тому не плануйте у цей 
важкий період заходів, які змінюють ритм життя дитини (наприклад, переїзд до нової 
квартири, зміна школи, подорожі).
Діти, які свідчать у суді, найчастіше бояться:

•	 зустрічі з підсудним у залі судових засідань

Якщо Ваша дитина побоюється цієї зустрічі, повідомте про це прокурора, який під-
тримує державне обвинувачення у справі. Суд буде допитувати дитину із дотриманням 
особливих вимог до допиту неповнолітніх – свідків або потерпілих. 

•	 покарання, навіть ув’язнення в тюрмі за розповідь про те, що сталося

Запевніть дитину, що завдання свідка полягає у тому, щоб розповісти правду. Свідок, 
який говорить правду, виконує свій обов’язок і не робить нічого поганого, тому його не 
можуть покарати.

•	 важкої ситуації під час судового слухання

Ваша дитина може у будь-який момент попросити суддю або осіб, які залучаються до 
допиту дитини, надати їй допомогу. 
Нагадайте дитині, що вона у будь-який момент може попросити зробити перерву, на-
приклад, якщо вона почуватиметься знервованою або їй знадобиться скористатись 
туалетом. 
Ваша дитина повинна уважно вислухати кожне запитання і дати відповідь, якщо вона 
її знає. Дитина має знати: якщо вона не зрозуміє запитання або не знатиме відповіді, 
вона повинна сказати про це судді. У неї через це не буде неприємностей. Дитина має 
право попросити повторити запитання.

•	 коли плутають або забувають певні факти 

Ваша дитина може перейматись тим, що вона раніше не сказала особі, яка провадила 

дізнання, або слідчому всього, що потім згадала, або зараз чогось не пам’ятає. Дитина 
може злякатися або розгубитися. Якщо це так, заспокойте її та заохочуйте до того, щоб 
говорити про це судді кожного разу, коли вона не зможе впоратися з відповіддю.

7. Моя дитина поводить себе по-іншому, 
ніж завжди. Чи може це мати зв’язок 
із судовим слуханням, яке відбудеться 
незабаром?

ТАК, Це МоЖЛиВо.
Більшість свідків почуваються знервованими, однак деякі діти хвилюються так сильно, 
що це впливає на їх поведінку. Може статися так, що Ваша дитина:

•	 звинувачує себе і вважає, що вона є відповідальною за скоєний злочин;

•	 проявляє змішані почуття по відношенню до обвинуваченого (наприклад, гнівається на 
нього, але водночас переймається тим, що його покарають). Це може статися тоді, коли 
обвинувачений є членом сім’ї або близьким знайомим;

•	 стала відстороненою або агресивною;

•	 не може зосередитись на своїх заняттях;

•	 страждає вночі від нетримання сечі, погано спить, боїться темряви або втратила апетит;

•	 часто виявляє ознаки тривожності, пов’язані зі скоєним злочином або з судовим слуханням 
справи.

8. Чи можна отримати фахову психологічну 
допомогу під час очікування судового 
слухання?

Ви можете відчувати злість, страх чи сором, однак пам’ятайте, що емоції передаються. 
Можливо, Вам буде складно постійно приховувати свої емоції. Проте, якщо Ваша ди-
тина помітить Ваш гнів, знервованість або схвильованість, вона може злякатись та по-
думати, що Ви гніваєтесь на неї або ж страждаєте через неї. Переконайте свою дитину 
у тому, що Ви її ні в чому не звинувачуєте.
Пам’ятайте, що дитині найбільше потрібна підтримка близьких їй людей. Щоб краще 
розуміти дитину та ефективніше їй допомагати, Ви самі можете звернутися за консуль-
тацією до центрів, які надають сім’ї допомогу (наприклад, центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді або ж громадських організацій, які працюють в сфері захисту 
прав дитини).
Ви також можете звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до центрів, які 
опікуються дітьми, наприклад, центрів соціально-психологічної допомоги. Рішення щодо 
того, чи така допомога є необхідною, залежить від Вас і Вашої дитини, а не від органів 
дізнання, слідства, прокуратури чи суду. Проте слід повідомити слідчого, прокурора 
або суддю, якщо дитині надається психологічна допомога.
Педагог та інші особи, які залучаються до допиту дитини на стадії досудового слідства 
або судового розгляду справи, також можуть допомогти їй впоратися з тягарем участі у 
кримінальному процесі. 
Свідчення дитини можуть поставити під сумнів з тієї причини, що перед судовим проце-
сом вона проходила психологічну терапію. Тому Вам необхідно повідомити психолога, 
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який надаватиме дитині консультації, що дитина виступатиме у ролі свідка, для того, 
щоб психолог застосував відповідний вид терапії.
Слід мати на увазі, що психолога можуть викликати до суду як свідка, щоб охарактери-
зувати дитину або повідомити про перебіг психологічних консультацій. Тому Ви маєте 
знати, що психолог не може бути допитаний як свідок з приводу того, що йому стало 
відомо при здійсненні професійної діяльності (якщо він не звільнений від обов’язку збе-
рігати професійну таємницю особою, яка довірила йому ці відомості, однак це виклю-
чення навряд чи стосується випадку надання психологічної допомоги дитині).
Може статися й так, що особа, яка проводить дізнання, слідчий або суддя з власної ініціати-
ви постановлять провести психологічну експертизу для з’ясування психологічного стану ди-
тини та здатності давати свідчення. Oбстеження не є психологічною терапією, воно є необ-
хідним для кращого розуміння стану дитини та ефективнішому проведенню опитування. 

9. Перед слуханням справи у суді.
Ніхто не знає Вашої дитини краще аніж Ви. Вкрай важливо, щоб Ви надали суду всю 
необхідну інформацію, яка може мати значення під час свідчень Вашої дитини. Зробіть 
це якнайшвидше, найкраще у письмовій формі, й передайте до суду. До початку судо-
вого слухання всі документи можна подати через канцелярію, яка є у кожному суді. 
На початку судового слухання справи Вам необхідно: 

•	 повідомити суд про актуальний психічний стан дитини або стан її здоров’я, якщо мають 
місце якісь розлади. Така інформація повинна бути підтверджена довідками відповідних 
спеціалістів;

•	 попередити, якщо Ваша дитина регулярно приймає ліки, які можуть бути потрібними під час 
судового слухання, наприклад, інгалятор, який пом’якшує прояви астми;

•	 поінформувати суд про будь-які проблеми дитини з мовленням, слухом або зором.

У разі наявності реальної загрози життю, здоров’ю, житлу чи майну потерпілий, його 
представник, а також свідок та інші учасники процесу мають право на заходи безпеки.

10. Який вплив я можу мати на перебіг 
розгляду кримінальної справи, що 
стосується моєї дитини?

Якщо Ваша дитина постраждала від злочину, вона має бути визнана потерпілою по 
справі. Потерпілою визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізич-
ну або майнову шкоду. Про визнання особи потерпілою чи про відмову в цьому осо-
ба, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.
Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено, що представниками потер-
пілого можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а також інші особи за 
постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду. 
Отже, якщо Ваша дитина визнана потерпілою, Ви можете брати участь у справі як її 
представник, оскільки Ви є законним представником Вашої дитини.
Однак Ви не можете бути представником своєї дитини, яка потерпіла від злочину, якщо 
Ви допитувалися або підлягаєте допиту як свідок.
Представники потерпілого користуються процесуальними правами потерпілого по 
справі. Вони мають право: 

•	 подавати докази;

•	 заявляти клопотання; 

•	 знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у 
справах, в яких досудове слідство не провадилося, після призначення справи до судового 
розгляду; 

•	 брати участь у судовому розгляді; 

•	 заявляти відводи; 

•	 подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також 
подавати скарги на вирок або ухвали суду.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, ці права мають 
його близькі родичі.
У разі, якщо Ваша дитина постраждала від злочину, Ви можете запросити адвоката, 
який буде виступати представником потерпілого та відстоювати його інтереси, корис-
туючись викладеними вище правами. Ця послуга є платною. На жаль, законодавство 
України не передбачає можливість забезпечення безоплатним адвокатом потерпіло-
го у разі скрутного матеріального становища його чи його родини. Така можливість 
передбачена лише для підозрюваного (обвинуваченого, підсудного), який бажає за-
просити захисника, але за відсутності коштів чи з інших об’єктивних причин не може 
цього зробити.
Якщо Ваша дитина і Ваша сім’я зазнали матеріальних збитків внаслідок злочину, Ви 
можете вимагати задоволення майнових претензій у тому ж процесі як цивільний пози-
вач. Цивільним позивачем визнається особа, яка зазнала матеріальної шкоди від зло-
чину і пред’явила вимогу про відшкодування збитків до обвинуваченого або до осіб, які 
несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого (наприклад, батьків непов-
нолітнього обвинуваченого (підсудного)), при провадженні в кримінальній справі. Про 
визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, 
слідчий, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.
Цивільний позивач або його представник мають право: 

•	 подавати докази;

•	 заявляти клопотання;

•	 брати участь у судовому розгляді;

•	 просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів щодо забезпечення заявленого 
ними позову;

•	 підтримувати цивільний позов;

•	 знайомитись із матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, 
в яких досудове слідство не провадилось (справах «приватного обвинувачення»), після 
призначення справи до судового розгляду;

•	 заявляти відводи;

•	 подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також 
подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що стосується цивільного позову;

•	 за наявності відповідних підстав – вимагати забезпечення йому безпеки.

Цивільний позивач зобов’язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду 
пред’являти всі необхідні документи, пов’язані з заявленим позовом.
Цивільний позов може бути пред’явлений як під час досудового слідства і дізнання, 
так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Такий позов 
розглядається судом разом з кримінальною справою. При цьому цивільний позивач і 
цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кримінальній справі звільняються 
від сплати державного мита.
Якщо раніше Ви пред’являли позов про відшкодування завданої шкоди в порядку 
цивільного судочинства і Вам було відмовлено у позові, Ви позбавляєтесь права 
пред’являти той самий позов у кримінальній справі.
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Якщо Ви не пред’явили цивільного позову в кримінальній справі або Ваш цивільний 
позов залишився без розгляду, Ви маєте право пред’явити його в порядку цивільного 
судочинства. У такому випадку Ви можете подати до місцевого суду позов з уточненою 
претензією, де вказати, якої суми Ви вимагаєте та обґрунтувати її розмір. Ваш позов 
буде задоволено у цивільному процесі за умови, якщо буде доведено скоєння злочину 
особою, від якої Ви вимагаєте компенсації матеріальної чи моральної шкоди.
Слід підкреслити, що за кримінально-процесуальним законодавством передбачено задо-
волення в межах кримінального процесу виключно майнових претензій, тобто відшкоду-
вання вимірної шкоди. Це означає, що у цивільному позові, який подається в межах кри-
мінального процесу, не можна вимагати задоволення немайнових претензій, тобто вима-
гати компенсації за моральну шкоду. Однак суди, як правило, задовольняють як майнові 
претензії, так і претензії про відшкодування моральних збитків, завданих злочином.

11. Роль представників потерпілої дитини 
у справах приватного обвинувачення.

У так званих справах «приватного обвинувачення», до яких належать справи щодо 
вчинення злочинів, передбачених: 

	— ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження;

	— ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої і мордування, тобто умисне завдання 
удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не 
спричинили тілесних ушкоджень;

	— ст. 356 Кримінального кодексу України – самоправство, тобто самовільне, всупереч 
установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оскаржується 
іншими особами, якщо такими діями була заподіяна значна шкода їх інтересам. 

Представник дитини, потерпілої від злочину, має ініціювати розгляд справи судом, 
оскільки такі справи розглядаються лише за скаргою потерпілого. При поданні такої 
скарги до суду жодного мита або судових зборів не сплачується, однак для її юридично 
правильного складання може знадобитися допомога адвоката, оскільки така скарга 
повинна відповідати вимогам, які встановлені щодо обвинувального висновку.
Особливості справ «приватного звинувачення»:

	— потерпілий або його представник має право підтримувати обвинувачення;

	— дізнання і досудове слідство не провадяться;

	— підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з кривдником (примирення може статися 
лише до видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку).

12. Чи буде краще сказати дитині про 
судове слухання заздалегідь?

ТАК. 
Не можна лякати дитину несподіваними і важкими ситуаціями, це може поглибити її 
стрес. Ви та Ваша дитина будете почувати себе впевненіше, якщо будете знати, чого 
очікувати як до, так і під час судового слухання. Дитина зможе поговорити з Вами про 
свої побоювання, поставити Вам різні запитання.
Ви можете піти з дитиною до суду за кілька днів до судового слухання, показати їй, як 
виглядає будинок суду, його приміщення.

13. Чи зобов’язаний (зобов’язана) я йти з 
дитиною до суду?

ТАК. 
Ви повинні супроводжувати дитину до суду та в самому суді. Однак перед тим, як Ви 
вирішите вислухати свідчення дитини, намагайтесь дізнатися, як вона почувається у 
зв’язку з Вашою присутністю у залі судових засідань. Деякі діти відчувають збентежен-
ня і хотіли б захистити батьків від детального опису злочину. Інші можуть почувати себе 
впевненіше, коли батьки знаходяться з ними під час дачі свідчень.
Зазвичай дитина прагне присутності близької їй людини у всіх важких для неї ситу-
аціях. Коли дитина йде до лікарні на болючу процедуру, вона сподівається, що Ви 
будете її супроводжувати, а не того, що Ви перед входом до лікарні скажете: «Бувай! 
Зустрінемося, коли все вже завершиться».
Варто, щоб Ви пам’ятали про свою реакцію на свідчення дитини та намагались її контро-
лювати. Ваша неврівноваженість може стати для дитини джерелом додаткового стресу. 
Ви можете попросити свого друга або подругу, щоб вони пішли з Вами та дитиною до 
суду. Хтось, хто не сильно емоційно заангажований, може надати достатню підтримку 
Вам та Вашій дитині. 
Якщо Ви також виступаєте у ролі свідка у цій справі, суд, напевне, вислухає Ваші свід-
чення у першу чергу. Ваша дитина залишиться сама у коридорі перед залом судових 
засідань. Було б добре, якби у цей час її супроводжувала близька людина.
Якщо ж Ваша дитина потерпіла від злочину, то вона буде допитана першою, оскільки 
допит потерпілого проводиться перед допитом свідків.
Після закінчення допиту неповнолітній свідок видаляється із зали суду, окрім випадків, 
коли суд з власної ініціативи або за клопотанням прокурора чи інших учасників судово-
го розгляду визнає присутність цього свідка в залі суду необхідною.
Отже, якщо Ви виступаєте в ролі представника потерпілого або цивільного позивача і 
хочете бути присутніми у залі судових засідань, необхідно буде знайти особу, яка дба-
тиме про дитину протягом усього судового слухання.

14. Чи будуть у судовій залі присутні 
сторонні особи, які не є учасниками процесу 
і не мають відношення до справи?

У всіх залах судових засідань є місця для громадськості, тому під час судового слухання 
на задніх рядах можуть сидіти люди, які мовчки будуть слухати розповідь свідків та спо-
стерігати за ходом судового процесу. Особи, молодші шістнадцяти років, коли вони не 
є підсудними, потерпілими або свідками в справі, не допускаються до залу суду.
В окремих випадках (наприклад, у справах про злочини осіб, які не досягли 16 років, у 
справах про статеві злочини, в інших справах з метою запобігання розголошенню відо-
мостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, а також у разі, коли 
цього потребують інтереси безпеки осіб, узятих під захист) суддя постановляє про закри-
тий судовий розгляд справи, тобто сторонні особи в залі судового засідання відсутні. 
Якщо Ви є представником дитини, яка потерпіла від злочину, Ви також можете подати 
клопотання про закритий судовий розгляд справи.
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15. Що відбуватиметься перед початком і 
під час судового слухання?

Як правило, суд намагається скоротити час очікування дитини на початок допиту до 
мінімуму. Однак буває так, що судове засідання починається із запізненням, і деякі діти 
змушені досить довго чекати у приміщенні суду, поки їх викличуть давати свідчення. 
Варто взяти з собою гру або книжечку, які дозволять Вам відволікти увагу Вашої дитини 
під час очікування. Варто також взяти їжу та напої. Маленькі діти охоче приносять із со-
бою до суду улюблену іграшку, наприклад плюшевого ведмедика. Старші діти можуть 
покласти до кишені якийсь винятковий, важливий для них предмет.
Враховуючи реалії українського судочинства, переважно від Вас залежатиме, щоб 
не допустити, аби Ваша дитина зустрілася з підсудним перед залом судових засідань. 
Перед судовим засіданням Ви можете попросити суддю або помічника судді про на-
дання можливості дитині чекати своєї черги у якомусь визначеному суддею приміщенні. 
Слід враховувати, що така процедура не передбачена кримінально-процесуальним 
законодавством України, отже вирішення цього питання перебуває поза межами кримі-
нального процесу.  
Коли цього вимагають інтереси справи або безпека дитини, допит неповнолітнього свід-
ка або потерпілого за рішенням суду може бути проведений у відсутності підсудного. 
Після повернення підсудного до залу, суддя зобов’язаний ознайомити його зі свідченнями 
свідка або потерпілого і надати йому можливість задавати питання свідкові або потерпі-
лому, а також дати пояснення з приводу цих свідчень. На ці запитання дитина змушена 
буде відповідати, навіть якщо спілкування з підсудним виявиться для неї стресом.  
Крім того, для убезпечення дитини, яка підлягає допиту, суддя за власною ініціативою 
або за проханням прокурора, адвоката, самого свідка чи потерпілого (його представ-
ника) може провести допит свідка чи потерпілого з використанням технічних засобів з 
іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду. Інші учасники про-
цесу отримають можливість слухати свідчення свідка чи потерпілого, ставити запитання 
та слухати відповіді на них. Для цього в окремих судах або поза приміщенням суду є 
облаштована спеціальна кімната, яка обладнана технічними засобами. Коли існує за-
гроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися створенням акустич-
них (звукових) перешкод.
Свідки допитуються по одному у відсутності інших, ще не допитаних свідків. Допит по-
терпілого проводиться перед допитом свідків.
Допит розпочинає суддя, який встановлює особу свідка (або потерпілого), дані про 
його особу (дату народження, місце проживання, навчання тощо). Свідкові, який не до-
сяг шістнадцятирічного віку, роз’яснюється його обов’язок говорити тільки правду, але 

про кримінальну відповідальність за відмову від надання свідчень та за наперед неправ-
диві свідчення він не попереджається.
У ході допиту суддя уважно слухає те, що говорить свідок, задає запитання, диктує 
секретарю те, що той повинен записати. Кожному свідкові перед його допитом щодо 
самої злочинної події, яка сталася, ставлять запитання, щоб з’ясувати стосунки з підсуд-
ним і потерпілим, і пропонується розповісти все те, що йому відомо по справі.
Після того, як свідок розповів усе, що йому відомо щодо злочинних дій, йому ставлять 
питання прокурор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх пред-
ставники, захисник, підсудний, суддя та народні засідателі. Якщо свідка викликано на 
судове засідання на прохання прокурора або інших учасників судового розгляду, за-
питання цьому свідкові спочатку ставить той учасник судового розгляду, який просив 
його викликати. Кожен учасник судового розгляду має право ставити свідкові додаткові 
запитання для з’ясування або доповнення відповідей, даних на запитання інших осіб. 
Суддя протягом усього допиту свідка учасниками судового розгляду має право ставити 
йому запитання для уточнення і доповнення відповідей.

16. Чи може свідок відмовитись давати 
показання проти своїх близьких родичів? 

Конституцією України та Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено, 
що мають право відмовитися давати свідчення як свідки:
1) члени сім’ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного;
2) особа, яка своїми свідченнями викривала б себе, членів сім’ї, близьких родичів, уси-
новленого, усиновителя у вчиненні злочину.
Суддя завжди запитує свідка, чи є він членом сім’ї або близьким родичем підсудного, 
якими є батьки, діти, дружина, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також усинов-
лювач та усиновлений. Якщо підсудним є близький родич дитини, вона має самостійно 
прийняти рішення щодо свідчення в суді або відмови у наданні свідчень. 

17. Результат судового слухання
Надзвичайно рідко буває так, що результат судового розгляду справи, тобто проголо-
шення вироку, наступає після одного судового засідання. Судовий розгляд справи ви-
магає, зазвичай, кількох судових засідань, перерви між якими можуть тривати кілька 
місяців. Усе залежить від того, наскільки складною є справа і якими обставинами вона 
супроводжується (наприклад, свідок може захворіти і не прийти у визначений час). Про 
наступний термін слухання Ви дізнаєтесь безпосередньо у залі судового засідання або 
отримаєте повістку поштою.
Рішення щодо винуватості або невинуватості підсудного, а також щодо міри його по-
карання приймає суд. Це рішення представлене у вироку суду, який може бути обвину-
вальним або виправдувальним. 
Суд, виносячи обвинувальний вирок, спирається на положення Кримінального та 
Кримінально-процесуального кодексів України і призначає вид та міру покарання в 
межах санкцій статей Кримінального кодексу, що встановлюють кримінальну відпові-
дальність за вчинення даного злочину. 
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18. Як можна оскаржити вирок суду?  
Після проголошення вироку в суді першої інстанції засудженому, прокурору, потер-
пілому та його представникам, якими можуть виступати батьки дитини, яка стала по-
терпілою від злочину, та інші передбачені законодавством особи, належить право на 
апеляцію, у разі, якщо вони не погоджуються з вироком суду.
У апеляції зазначаються:
1) назва суду, якому адресується апеляція;
2) особа, яка подає апеляцію;
3) вирок, на який подається апеляція, і назва суду, який його постановив;
4) вказівка на те, у чому полягає незаконність вироку та доводи на її обґрунтування;
5) прохання особи, яка подає апеляцію;
6) перелік документів, які додаються до апеляції.
Не існує норми, яка б зобов’язувала звертатися за допомогою до адвоката при підго-
товці апеляційної скарги на вирок суду. Однак такою допомогою варто скористатися.
Апеляція подається через суд, який постановив вирок. До апеляції прокурора і захис-
ника додається та кількість копій, яка відповідає кількості учасників судового розгляду, 
інтересів яких стосується апеляція.
Апеляція на вирок суду першої інстанції, за загальним правилом, може бути подана 
протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває 
під вартою, у той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути ви-
требувана із суду. Протягом цього строку суд зобов’язаний надати сторонам, за їх кло-
потанням, можливість ознайомитися з матеріалами справи.
Про надходження апеляції суд першої інстанції інформує прокурора та інших осіб, які 
мають право на подання апеляції та інтересів, яких вона стосується, направленням від-
повідних повідомлень та шляхом подання оголошення на дошці об’яв суду. Протягом 
п’яти діб з часу розміщення оголошення зазначені особи мають право одержати в 
суді копію апеляції або ознайомитися з нею в суді. Одночасно зі врученням копії або з 
ознайомленням з апеляцією їм роз’яснюється право протягом п’яти діб з цього часу по-
дати свої заперечення на апеляцію. Заперечення на апеляція додаються до справи або 
передаються безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

19. Чи зобов’язана моя дитина свідчити 
у суді, якщо вона раніше вже давала 
свідчення про все, що знала стосовно 
розглядуваної справи?

ТАК. 
В Україні діє принцип безпосередності. Тобто суд першої інстанції при розгляді справи 
повинен безпосередньо дослідити докази в справі: допитати підсудних, потерпілих, 
свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та 
інші документи. 
Батьки не можуть не дати згоди на опитування дитини суддею. Однак питання про 
необхідність допиту дитини в ході судового розгляду справи вирішується судом після 
з’ясування позиції прокурора та всіх учасників процесу.

Слід підкреслити, що в законодавстві не передбачена нижня вікова межа, відповідно 
до якої дитина може бути свідком. Якщо з’являються сумніви, що дитина може, з огляду 
на свій вік чи рівень розвитку, свідчити, слідчий під час досудового слідства або суддя у 
ході судового розгляду справи ухвалить рішення про проведення психологічної експер-
тизи або залучення психолога для оцінки рівня психічного розвитку дитини та здатності 
усвідомлювати події, що відбувалися та відбуватимуться.

20. Що краще зробити після закінчення 
судового засідання?

Після виходу з суду варто запропонувати дитині щось, чому вона зрадіє, однак, як 
правило, у такий день діти часто дуже втомлені дачею свідчень. Не обіцяйте дитині по-
дарунок або щось приємне за те, що вона «вдало» свідчила у суді. Коли хтось виконує 
роль свідка, не йдеться про те, щоб «вдало» або «невдало» виступити. Похваліть дитину 
за те, що вона сказала суду правду про те, що сталося, високо оцініть її зусилля.
Деякі діти звинувачують себе у тому, що суд виніс такий, а не інший вирок. Вони вва-
жають, що давали недостатньо «правильні» свідчення. Дитина, яку викликали як свідка, 
може думати, що вердикт, який виправдовує обвинуваченого, означає, що суд запідоз-
рив її у брехні. Дуже обтяжливим для дитини може бути також винесення обвинувально-
го вироку, особливо коли засудженим є близька дитині людина. 
Запевніть дитину, що важливим є лише те, що вона говорила правду. Скажіть їй, що 
вона жодним чином не несе відповідальності за рішення суду. Говоріть з нею про те, що 
вона відчуває, та дозвольте їй виразити як почуття злості, так і любові або побоювання 
щодо подальшої долі винуватця злочину. У цьому немає нічого ненормального, багато 
дітей переживає емоційну «гойдалку». Найважливіше, щоб дитина відчувала Ваше 
сприйняття її переживань та готовність підтримати її за будь-яких обставин.
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