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юридичний бутик зі спеціалізацією  
в White-Collar Crime та Dispute Resolution.  



Електронні докази (ст. 96 ГПК, ст. 100 ЦПК) 

• Інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить 
дані про обставини, що мають значення для справи, 
зокрема, електронні документи (в тому числі текстові 
документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- 
та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, 
мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази 
даних й інші дані в електронній формі.  
 

• Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних 
пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах тощо), 
серверах, системах резервного копіювання, інших місцях 
збереження даних в електронній формі (в тому числі в 
мережі Інтернет). 



Подання електронних доказів (ст. 96 ГПК, 100 ЦПК) 

1. Подаються в оригіналі або в електронній копії, 
засвідченій електронним цифровим підписом відповідно 
до Закону України "Про електронний цифровий підпис". 
 

2. Учасники справи мають право подавати електронні докази в 
паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому 
законом. Паперова копія електронного доказу не 
вважається письмовим доказом. 
 

3. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, 
повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи 
оригіналу електронного доказу. 



Електронний документ (Закон про ЕД) 

• Накладанням електронного підпису завершується 
створення електронного документа. 

 
• Оригіналом вважається електронний примірник документа 

з обов'язковими реквізитами, у тому числі з ЕП автора. 
 
• Кожний з електронних примірників вважається 

оригіналом електронного документа. 
 

• Копією електронного документа на папері є візуальне 
подання на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому 
законодавством.  



Огляд електронних доказів (ст. 82 ГПК, ст. 85 ЦПК) 

Суд може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження 
даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх 
змісту   
= протокол з електронними копіями доказів.  
 
Може здійснюватися відеофіксація огляду доказів.  

 
Суд може призначити експертизу для встановлення та 
фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць 
збереження даних в мережі Інтернет. 



Приклад з практики: Оцінка відео та фото, 

аудіо– файлів судами 

 

Доказ 
Перша інстанція, 

«Старий ГПК» 

Апеляційна інстанція         
та Верховний Суд, 

«Новий ГПК» 

Відеозаписи та фото 
акціонерів на мобільні 

телефони 
«Не передбачено ГПК» 

 Досліджує у засіданні, 
«Не є належними  та 

достатніми доказами, у 
зв’язку з відсутністю дати 

та часу зйомки, місця 
події». 

  
Відеозаписи ЗМІ  «Не передбачено ГПК» 

Аудіозапис виступу 
чиновника у парламенті 
(Висновок експертного 

дослідження) 

Ігнорує 
«Не свідчить про порушення 

прав позивачів»  



Інформація про файл  

 

 



Емоційна, тобто не правова реакція ;) 



Зберігання та повернення оригіналів (ст. 97 ГПК, 

ст. 101 ЦПК) 

 

1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у 
суді в матеріалах справи. 
 

2. За клопотанням суд повертає матеріальний носій, на якому 
міститься оригінал доказу, після дослідження вказаного 
електронного доказу. У матеріалах справи залишається 
засвідчена суддею копія електронного доказу або витяг 
з нього. 



Оформлення електронних доказів 

• Подання на матеріальному носії в оригіналі або в 
електронній копії, засвідченій ЕЦП. 
 

• Подання в посвідчених паперових копіях.   
 

• Протокол огляду судом (опис, електронні копії доказів, 
відеофіксація),  у т.ч. у порядку забезпечення доказів. 
 

• Висновок експерта, складений на замовлення учасника 
справи або у разі призначення експертизи судом. 

 
• Засвідчення суддею копії електронного доказу. 

 
 



Дякую за увагу! 


