
ЕФЕКТИВНИЙ
ПЕРЕХРЕСНИЙ ДОПИТ 

ОРГАНІЗУЙТЕ СВОЮ РОБОТУ 2

Занотуйте наявну 
інформацію та 

очікувані дії іншої 
сторони

Складіть список 
аргументів у формі 

запитань та відповідей 
(які мають бути 

однозначні — «так» 
чи «ні»)

Додайте 
прямі 

свідчення

Вкажіть докази, 
які можна 

використати, щоб 
поставити під 

сумнів аргументи 
іншої сторони

Структуруйте 
питання за 

рубриками, щоб 
було зрозуміло, про 

що ви 
говоритимете далі

Організуйте 
в секції та 
розділи, 

у вигляді списку

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО ТИХ, КОГО ВИ НАМАГАЄТЕСЬ ПЕРЕКОНАТИ 3

Ваша задача — 
переконати суддю 

або журі

Не намагайтеся переконати свідка, 
що він/вона зробили помилку, 
розважати себе або клієнта, чи 

справити враження на опонента

Переконайтеся, що ваші 
питання чіткі та зрозумілі, а 

аргументи очевидні та 
переконливі

ГНУЧКІСТЬ5

Коригуйте свої 
питання залежно 

від ситуації

Будьте готові до 
імпровізацій, і ніколи не 

дозволяйте емоціям взяти 
гору над вами

Будьте готові 
до несподіванок — ваш свідок 

може говори не те, чого ви 
очікували, суддя може 

перервати хід питань тощо

Слухайте уважно, щоб 
мати змогу швидко 

адаптуватися до нових 
умов

ПІДГОТУЙТЕСЬ 1

Ви повинні знати 
та розуміти факти, 

проблеми та питання 
права

Вивчіть свідка — дані із 
соціальних мереж, 

публікації, протоколи, 
попередні справи. 
Виявіть його слабкі 

сторони

Проаналізуйте, яким 
чином інша сторона 
може поставити під 

сумнів або 
знівелювати ваші 

аргументи

Дослідіть суддю, 
який/яка розглядає 

вашу справу: які 
агрументи будуть 

найбільш 
переконливими

Продумуйте свої 
дії заздалегідь

Поради від Джона Стайгера, адвоката зі США

КОНТРОЛЬ 4

Використовуйте 
докази, щоб змусити 
свідка дати саме ту 
відповідь, яка вам 

потрібна

Використовуйте речові 
докази, візуальні 

матеріали та наочні 
приклади. Цікавий допит 

приверне більше уваги 
судді чи журі

Впевнено ставте питання. 
Не втрачайте самоконтролю та 

не демонструйте 
роздратування чи слабкість, 
якщо свідок вам опирається

Контролюйте свого свідка, 
розбиваючи свої питання на 

лаконічні частини, обмежуючи 
будь-яку можливу відповідь до 

чітких «так» або «ні»

КОРИСТУЙТЕСЯ ПРАВИЛОМ «ЗУПИНИСЬ»6

Перехресний допит 
ризикований для вас і 

ситуація може легко вийти 
з-під контролю

Коли виграєте, не 
знаєте, що робити, 

донесли свою точку 
зору, зупиніться

Виконайте пункти, 
які ви запланували і 

на цьому досить. 
Потім зупиніться


