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У науково-практичному посібнику розглянуто процесуальні, методичні і
тактичні аспекти прямого, перехресного та одночасного допиту в суді.
Авторами, з урахуванням практики Міжнарожного суду ООН та
Європейського Суду з прав людини, висвітлено можливі судові ситуації,
пов’язані з допитом свідка, потерпілого, обвинуваченого та експерта у
судовому провадженні.
Це третє видання, перероблене та доповнене з урахуванням законодавчих
змін, в якому розглянуто необхідні умови та підстави проведення допит в суді.
Ураховуючи практичні потреби правозастосовників, авторами запропоновано
методику підготовки юриста до допиту, техніку формулювання запитань, що
використовуються з метою отримання показань. Окрім того детально
розглянуто перелік найбільш дієвих тактичних прийомів при здійсненні
судового допиту, які може бути використано в суді, та визначено алгоритм
їхнього застосування.
Видання буде корисним для практичних працівників, які беруть участь у
кримінальному провадженні, – суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів,
правоохоронців, так само для науковців, аспірантів і студентів юридичних
закладів вищої освіти.
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У кримінальному провадженні, що здійснюється в нашій
державі, процедура доказування посідає особливе місце, адже
жодна особа не може бути визнаною винуватою у вчиненні кримінального правопорушення за відсутності належних, допустимих, достовірних доказів її вини. Оскільки показання є одним
із джерел доказів, то забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування та судового розгляду є неможливим без
проведення такої слідчої (процесуальної) дії як допит.
Таким чином, для виконання завдань кримінального провадження юрист має володіти комплексом знань, умінь і навичок
з проведення судового допиту та інших пов’язаних із цим процесуальних дій.
Науково-практичний посібник «Судовий допит» став логічним продовженням низки видань, в яких висвітлено питання
діяльності юриста в суді. Це насамперед підручник «Підтримання
прокурором публічного обвинувачення», навчально-практичний посібник «Доказування у кримінальному провадженні»,
перше та друге видання науково-практичного посібника
«Судовий допит» тощо.
У третьому виданні, переробленому та доповненому з урахуванням законодавчих змін, розглянуто питання, пов’язані
з підготовкою юриста до прямого, перехресного, одночасного
допиту в суді та реалізацією інших передбачених законом процесуальних повноважень. Оновлений посібник містить не лише
матеріали наукового та методичного характеру, а й посилання
на рішення Міжнародного Суду ООН, Європейського суду з прав
людини та національних судів.
Метою запропонованих авторами рекомендацій передусім
є ознайомлення читачів з методикою, тактикою й технікою всіх
видів допиту, які можуть бути проведені в суді. Автори посібника запропонували оригінальні методики підготовки юриста
до допиту, техніку формулювання запитань, що використовуються з метою отримання показань.
Для кращого засвоєння матеріалу було використано фабули
навчальних завдань з проведення прямого, перехресного
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та одночасного допиту, відпрацьовані протягом навчання
в Національній академії прокуратури України та під час виїзних
занять з підвищення кваліфікації.
Видання спрямоване на реалізацію практичних потреб правозастосовників, які здійснюють процесуальні повноваження
у сфері кримінального провадження. Отже, маємо надію,
що воно буде корисним для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти.
Микола Туркот
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