МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

В. М. Тертишник, О. І. Тертишник,
А. Є. Фоменко, В. В. Ченцов

ДОКАЗОВЕ ПРАВО
Підручник
За загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора
В. М. Тертишника

КИЇВ • АЛЕРТА • 2022

УДК 343.14: 343.137 (075)
Д63

Рекомендовано Вченою радою
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
(Протокол №1 від 30.09.2021)

Рецензенти:
Дрозд В. Г. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України,
начальник відділу науково-дослідної лабораторії проблем
правового та організаційного забезпечення діяльності МВС України;
Стратонов В. М. – доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри національного та міжнародного права і правоохоронної діяльності
Херсонського національного університету;
Чаплинський К. О. – доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ;
Чорноус Ю. М. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.
Д63

Доказове право: підручн. / В. М. Тертишник, О. І. Тертишник,
А. Є. Фоменко, В. В. Ченцов; за заг. ред. д. ю.н, професора В. М. Тертишника.
Київ: Алерта, 2022. 448 с.
ISBN 978-617-566-698-2

Дана робота являє собою інтегративний аналіз проблем доказового права та теорії
доказів. Розгляд актуальних проблем доказування подається в контексті системного
розкриття питань передбачених планами навчального процесу в різних юридичних вузах
таких навчальних дисциплін як «Теорія доказів», «Актуальні проблеми доказування»,
«Докази і доказування в кримінальному провадженні» тощо. Робота розкриває загально-правову доктрину доказового права, актуальні проблеми теорії доказів, проблеми
удосконалення інститутів доказового права і практики його застосування з урахуванням
новітніх нормативних актів, прецедентної практики Європейського суду з прав людини
та прецедентного судового права, яке формується в правових рішеннях Верховного суду.
Значну увагу приділено розгляду питань допустимості, достовірності та достатності
доказів, застосування принципу пропорційності при здійсненні доказової діяльності,
стандарту доказування поза розумним сумнівом, юридичній процедурі доказування
та гарантіям забезпеченню справедливості правосуддя.
Робота розрахована на студентів, слухачів магістратури, курсантів вищих юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», аспірантів і здобувачів юридичної освіти та вчених звань.
Підручник буде слушним помічником як тим, хто засвоює ази правничої науки, так
і тим, хто прагне до її поглибленого вивчення, а також практичним працівникам правоохоронних та правозахисних органів, слідчим, детективам, дізнавачам, суддям,
адвокатам, прокурорам, іншим працівникам, які мають справу із отриманням, дослідженням, перевіркою та застосуванням доказів.

УДК 343.14: 343.137 (075)

ISBN 978-617-566-698-2

© Колектив авторів, 2022
© Видавництво «Алерта», 2022

ЗМІСТ
ВСТУП................................................................................................... 5
ГЛАВА 1.
ОСНОВИ ДОКТРИНИ ДОКАЗОВОГО ПРАВА
§ 1. Доктринальні проблеми доказового права сьогодення............ 7
§ 2. Концепт істини і справедливості та стандарт доведеності
поза розумним сумнівом........................................................... 34
§ 3. Предмет та межі доказування................................................... 54
§ 4. Суб’єкти доказування та проблеми юридичного визначення їх повноважень...................................................................... 75
§ 5. Концепт доказів. Належність до справи, допустимість та
достовірність доказів............................................................... 114
§ 6. Процес доказування. Неупередженість й об’єктивність
доказової діяльності................................................................ 141
§ 7. Угода про визнання винуватості як юридична фікція.......... 167
ГЛАВА 2.
ВИДИ ДОКАЗІВ
§ 1. Показання................................................................................. 182
§ 2. Речові докази............................................................................ 210
§ 3. Документи................................................................................. 218
§ 4. Електронні докази.................................................................... 228
§ 5. Висновки експерта................................................................... 236
ГЛАВА 3.
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В КРИМІНАЛЬНОПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДОКАЗУВАННІ
§ 1. Поняття і система слідчих (розшукових) дій........................ 273
§ 2. Слідчий огляд........................................................................... 282
§ 3. Освідування.............................................................................. 299
§ 4. Допит......................................................................................... 303
§ 5. Пред’явлення для впізнання................................................... 322
§ 6. Обшук........................................................................................ 331
§ 7. Слідчий експеримент............................................................... 346

ЗМІСТ

§ 8. Експертиза в кримінальному провадженні............................ 352
§ 9. Негласні слідчі (розшукові) дії............................................... 366
§ 9.1. Система негласних слідчих (розшукових) дій
та загальні умови їх провадження................................ 366
§ 9.2. Аудіо-, відеоконтроль особи і місця............................. 377
§ 9.3. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж................................................................. 382
§ 9.4. Зняття інформації з електронних інформаційних
систем............................................................................. 387
§ 9.4. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу......................................................................... 392
§ 9.6. Накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції... 395
§ 9.7. Моніторинг банківських рахунків................................ 397
§ 9.8. Контроль за вчиненням злочину та інші пізнавальні заходи у сфері протидії злочинності....................... 400
Нормативні акти........................................................................... 411
ЛІТЕРАТУРА.................................................................................. 418
Підручники............................................................................... 418
Коментарі.................................................................................. 421
Монографії............................................................................... 422
Навчальні посібники............................................................... 428
Наукові статті........................................................................... 435
Енциклопедичні видання........................................................ 445
Публіцистичні та літературні видання, на які варто
звернути увагу слідчим та детективам.................................. 446
Зарубіжні англомовні наукові видання.................................. 446

4

Навчальне видання

Тертишник Володимир Митрофанович
Тертишник Олександр Іванович
Фоменко Андрій Євгенович
Ченцов Віктор Васильович

ДОКАЗОВЕ ПРАВО
Підручник
За загальною редакцією доктора юридичних наук,
професора В. М. Тертишника

Відповідальний за випуск
Комп’ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 01.10.2021 р. Формат 60 х 84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 26,04.
Видавництво «Алерта»
04210, м. Київ, а/с 112.
Тел.: (044) 223-15-25, 223-15-30.
E-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: alerta.kіev.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.

