Таблиця 24

ДОКАЗИ ТА ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ
Належними є докази, які
прямо
чи
непрямо
підтверджують існування
чи відсутність обставин, що
підлягають доказуванню у
кримінальному
провадженні, та інших
обставин,
які
мають
значення
для
кримінального
провадження,
а
також
достовірність
чи
недостовірність,
можливість
чи
неможливість використання
інших доказів (ст. 85)

Докази (ст. 84) - фактичні дані, отримані у встановленому КПК порядку, на
підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність
фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та
підлягають доказуванню

Показання (ст. 95) –
відомості, які надаються в
усній або письмовій формі
під
час
допиту
підозрюваним,
обвинуваченим,
свідком,
потерпілим, експертом щодо
відомих їм обставин у
кримінальному провадженні,
які мають значення для цього
кримінального провадження.
Показання з чужих слів
(ст. 97) – висловлювання,
здійсненні в усній, письмовій
або іншій формі, щодо
певного
факту,
яке
ґрунтується на поясненні
іншої особи.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

Речові докази (ст. 98) –
матеріальні об'єкти, які були
знаряддям
вчинення
кримінального правопорушення,
зберегли на собі його сліди або
містять інші відомості, які
можуть бути використані як доказ
факту
чи
обставин,
що
встановлюються
під
час
кримінального провадження, в
тому числі предмети, що були
об’єктом
кримінально
протиправних дій, гроші, цінності
та інші речі, набуті кримінально
протиправним шляхом.
Документи є речовими доказами,
якщо вони містять ознаки, вказані
в частині першій цієї статті.

Документи
(ст. 99) – спеціально
створений з метою
збереження
інформації
матеріальний об'єкт,
який
містить
зафіксовані
за
допомогою
письмових
знаків,
звуку,
зображення
тощо відомості, які
можуть
бути
використані як доказ
факту чи обставин,
що встановлюються
під час кримінального
провадження.

Доказ
визнається
допустимим, якщо він
отриманий
у
порядку,
встановленому КПК
Недопустимий доказ не
може бути використаний
при
прийнятті
процесуальних рішень, на
нього не може посилатися
суд
при
ухваленні
судового рішення (ст. 86)

Висновок експерта
(ст.
101)
–
це
докладний
опис
проведених експертом
досліджень
та
зроблені
за
їх
результатами
висновки,
обґрунтовані відповіді
на
запитання,
поставлені
особою,
яка
залучила
експерта, або слідчим
суддею чи судом, що
доручив проведення
експертизи.

