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є неправильним ще й тому, що репліки може і не бути. Наприклад, якщо 
при участі в судових дебатах прокурора і захисника прокурор не візьме 
слово для репліки, тоді захисник не одержить права на репліку.

Ми дотримуємося тієї точки зору, що будь-який учасник судових 
дебатів зобов’язаний все сказати у своїй промові. На нашу думку, нор
мальний зміст судових дебатів складається з судових промов учасників 
судового процесу, адже суд, вислухавши всі точки зору, в своєму вироці 
зробить належні висновки, які випливають з судового слідства і судових 
дебатів.

Щ одо права на репліку, то є різні погляди в літературі. Так, 
М.Я.Чельцов вважає, що “правом репліки прокурор повинен користу
ватися у виняткових випадках, якщо він вважає, що захисник викривив 
суспільно-політичне значення справи і необхідно виправити його помил
ку” [3, с.396]. На його думку, заперечувати проти тверджень захисту по 
суті, звичайно, немає потреби, оскільки репліка перетворюється у повто
рення вже сказаного і тільки послаблює силу обвинувальної промови 
або зводиться до особистої полеміки з захисником.

Незрозуміло, чому науковець залишив на задньому плані, а то і 
взагалі опустив потребу виправити у репліці прокурора помилки захисту 
з правових питань. Ми не погоджуємося з твердженням, що принципова 
та обгрунтована новими міркуваннями полеміка в репліці буде послаб
лювати силу обвинувальної промови. Полеміка, спір -  в найзагальні- 
шому розумінні -  це словесне змагання, в якому кожен відстоює свою 
думку. Але в судових дебатах ні прокурор, ні захисник, ні інші учасники 
судового процесу не борються за становище переможця.

Крім того, у відомих випадках обмін репліками можливий і між 
захисниками. 1 це зовсім не означає, що нові міркування в репліці будуть 
послаблювати силу захисної промови того чи іншого захисника, який 
скористався правом взяти репліку для виступу. Водночас, ми нс відки
даємо і гу особливість, що репліки не повинні бути використані для 
надмірної змагальності, безмірної полеміки, в яких можна забути 
сутність справи.

Ми погоджуємося з думкою Є.А.Матвіснка. про те, що окремі 
прокурори і захисники умисно залишають для реплік найбільш сильні і 
переконливі аргументи, розраховуючи на їх ефект у завершальний мо
мент судових дебатів. У кінцевому підсумку такий прийом, не надаючи 
ніяких переваг вис гупаючому, призводить до порушення нормального 
ходу судових дебатів, до послаблення значення судової промови, до 
зниження її дієвості [4, с.6-7].

Досить повно визначає суть репліки І.Д.Перлов. На його думку, 
репліка -  це не продовження основної промови, а самостійна промова.



Ми погоджуємося з ним, що заперечувати можна тільки проти твер
джень, пов’язаних:

1)з теоретичними помилками;
2) з перекрученням фактичних обставин справи або позиції, яку 

займає інший учасник судових дебатів;
3) з явно неправильною оцінкою суспільної небезпеки злочину 

[5, с. 189].
І.В.Тирічев наголошує на тому, що реплікою слід користуватися 

в тому випадку, коли учасник судових дебатів:
a) перекрутив фактичні обставини справи;
b) висловив принципово неправильні положення;
с) під впливом тверджень когось із учасників судових дебатів 

інший учасник змінює свою позицію і бажає заявити про це суду;
d) дав неправильну правову оцінку фактичних обставин справи;
e) для доповнення істотних прогалин у промові [6, с.276].
Але за всіх вищезазначених умов, репліка не повинна перетворю

ватися у другу обвинувальну чи захисну промову або повторення основ
ної промови, як це іноді буває. Таким чином, репліка прокурора або 
захисника повинна містити в собі заперечення проти:

1) неправильних трактувань з правових питань (норм криміналь
ного і кримінально-процесуального закону);

2) перекручення фактичних обставин справи, які згідно із ч. І ст.65 
КГІК України судовими доказами;

3) неправильного уявлення кого-небудь з учасників процесу про 
предмет доказування по конкретній справі;

4) висловлених помилкових тверджень;
5) грубої поведінки щодо учасників судового розгляду, які прини

жують людську гідніст ь або необгрунтовано дискредитують їх службову 
або громадську діяльність.

З репліками можуть вис і упати не тільки прокурор і захисник, але 
й громадський обвинувач, громадський захисник, цивільний позивач та 
цивільний відповідач, їхні представники, підсудний. Відмова прокурора 
від репліки позбавляє інших учасників судових дебатів права виступат и 
з запереченнями на його промову, оскільки всі вони виступали в судових 
дебатах після прокурора і мали можливість заперечити йому.

Однак гака відмова не виключає можливості обміну репліками 
між іншими суб’єктами судових дебатів: наприклад, між громадським 
обвинувачем і захисником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем 
і т.п.. Як вже зазначалось, право останньої репліки належить підсудному.

Репліка, як і судова промова, не може бути обмежена часом. Тому 
головуючий не має права встановлювати час для проголошення репліки,

проте він має право зупинити виступаючого і запропонувати йому гово
рити по суті справи, якщо учасник судового процесу виходить за межі 
справи. У зв’язку з цим репліка не може бути використана учасниками 
судових дебатів:

a) для суперечок, які не мають принципового значення для справи;
b) для прирікання на адресу інших учасників судових дебатів;
c) для повторення вже сказаного.
Ми погоджуємося з думкою В.М.Савицького про те, що “в репліці 

не обов’язково відповідати на всі твердження, які наводяться в захисній 
промові або репліці прокурора. Це слід робити тільки у випадку 
необхідності. Як правило, репліка обвинувача складається з заперечень 
захиснику, проте під впливом судової промови захисника” [7, с. 105].

Аналогічно і захисник може у своїй репліці змінити позицію, 
внести в неї необхідні корективи. Кожному учаснику судових дебатів, 
який вирішив скористатися правом виступити з реплікою, слід пам’ята
ти, що виступити з реплікою можна тільки один раз. Отже, виступ з 
реплікою повинен бути об’єктивним, аргументованим, грамотним у 
юридичному і мовному відношенні, несуперечливим, переконливим.

На відміну від основних промов, репліки не мають визначених 
складових частин. її зміст повністю залежить від тих питань, які були 
розкрит і захисником у своїй промові або обвинувачем у репліці. На нашу 
думку, структура репліки повинна бути побудована наступним чином:

на початку репліки треба з’ясувати причини, які спонукали до 
її проголошення;

перерахувати питання, які будуть висвітлені в репліці;
і, нарешті, перейти до викладення суті питань;

- у кінці сформулювати висновки з приводу сказаного в репліці.
Підсумовуючи сказане, слід зауважити, що правом на репліку

володіють всі учасники судових дебатів, незалежно від того, виступали 
вони з промовою чи ні. Суд не має права порушити право на репліку на 
тих підставах, що даний учасник процесу не проголошував судової 
промови. Тому ми підтримуємо гостро полемічний характер реплік.

Але якщо один учасник судових дебатів заперечує одночасно 
декільком учасникам або по багатьох питаннях, тому для того, щоб уник
нути повторень і надати репліці логічної стрункості і послідовності викладу, 
доцільно згрупувати заперечення по визначених напрямках, наприклад:

- по учасниках судових дебатів;
-  по підсудних;

по кваліфікації злочину і т.д.
У деяких випадках прокурор може скористатися реплікою не для 

того, щоб заперечити, а для того, щоб повністю або частково приєдна



тися до точки зору, яка висловлена ким-небудь з учасників судових 
дебатів. Наприклад, слухаючи промову захисника, прокурор починає 
розуміти, що обвинувачення поступово втрачає свою фактичну опору 
в результаті зовсім іншого тлумачення доказового матеріалу в промові 
захисника. З таким твердженням не погоджується В.І.Басков [7, с. 185].

Н а нашу думку, прокурору потрібно рекомендувати в репліці 
необхідні висновки, навіть щодо відмови від обвинувачення. Адже зміна 
позиції прокурора може мати місце не тільки в судових дебатах в суді 
першої інстанції, але й в касаційній інстанції.

Тим не менше полеміка, яка носить особистий характер, не по
винна мати місця в репліці. Судову трибуну не можна використовувати 
для зведення особистих рахунків. У репліці неприпустимі нервозність, 
нетактовність, роздратованість і грубі випади щодо інших учасників 
судових дебатів.
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Zagursky О.
ТН Е R IG H T  ТО “REPLY" IN C O U R T  DEBATES

This article researche the problem which deals wilh the law analysis and replies at the 
court process. T he author characterizes the law content o f replies, when they are to be used. I le also 
analyzes the replies structure and its basic structure.

Павлишин A.A.

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ АДВОКАТА

Серед питань, які останнім часом дедалі частіше обговорюються 
у колах адвокатів, є питання відшкодування витрат на оплату послуг 
адвокатів, котрі брали участь у кримінальному процесі за призначенням. 
У зв’язку з цим виникає необхідність приділити окрему увагу аналізу 
нормативних актів, що регламентують процедуру відшкодування витрат 
на оплату послуг адвоката та практики їхнього застосування.

Розгляд питання відшкодування витрат на оплату праці адво
ката, який працював за призначенням, потрібно починати із маленького 
застереження. Воно полягає у тому, що відшкодування витрат на оплату 
послуг захисника є своєрідним винятком із загального правила. За 
загальним правилом адвокат запрошується до участі у процесі самим 
обвинуваченим (підсудним) або його родичами чи іншими особами за 
його дорученням. Оплата послуг адвоката за таких обставин здійс
нюється обвинуваченим чи особами, які запросили адвоката, за взаєм
ною домовленістю. У нашому ж випадку адвокат не запрошується до 
участі у процесі зазначеними особами, а призначається особою, яка 
проводить дізнання, слідчим, судом або суддею. У цій ситуації угоди як 
такої між клієнтом та адвокатом немає. Натомість між адвокатом і 
органом, який його призначив, виникають імперативні відносини, в силу 
котрих адвокат зобов’язаний захищати інтереси підозрюваного, обвину
ваченого, підсудного. Зрозуміло, що було б несправедливо, якщо б 
адвокат, працюючи за призначенням, не отримував би жодної плати за 
свою роботу. З метою подолання такої несправедливості держава від
шкодовує адвокатам вартість послуг, наданих обвинуваченому (підоз
рюваному, підсудному) у процесі за призначенням.

Загальними підставами для участі захисника у кримінальному 
процесі за призначенням є:

1) випадки, коли обов’язкова участь захисника у процесі (ст.45, ч.З 
ст.46 КПК України);

2) малозабезпечена і» підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного;
3) неможливість задоволення прохання підсудного про надання йому 

адвоката за вибором (наприклад, хвороба адвоката);
4) на прохання підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в 

інших випадках (наприклад, коли обвинувачений перебуває під вартою, 
не знає нікого в даній місцевості) [1, с.87].

Т.В.Варфоломеєва та Б.В.Русанов, крім того, вважають, що у суді 
участь захисника обов'язкова також при наявності протиріч між інтере


